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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 01

QUESTÃO 05

De acordo com a legislação brasileira, o nível de ação do ruído
é de 80 dB(A) PORQUE a intensidade da energia sonora é
duplicada a cada 3 dB.

O xileno não tem efeito mielotóxico PORQUE (o xileno) tem
toxicocinética rápida e não é absorvido por via cutânea.

A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.

A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.
QUESTÃO 06

QUESTÃO 02

O empregador é obrigado a registrar em livros, fichas ou por
meio eletrônico o fornecimento de Equipamentos de Proteção
Individual, PORQUE o Ministério do Trabalho publicou uma
portaria em agosto de 2009 alterando a redação da NR-06 que
antes não trazia a obrigatoriedade do registro de entrega dos
EPI’s.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.
QUESTÃO 03

O Aldrin é um organoclorado POIS (o Aldrin) tem como
principal modo de ação a inibição da enzima acetilcolinesterase.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.

A dosagem do chumbo no sangue deve ser realizada no final do
último dia da jornada de trabalho PORQUE o chumbo é uma
substância com toxicocinética lenta.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira;
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.
QUESTÃO 07

A Síndrome do Túnel do Carpo é caracterizada pela
compressão dos tendões flexores dos dedos POIS o aumento do
nervo mediano impede a correta movimentação dos tendões (no
túnel do carpo).
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.
QUESTÃO 08

QUESTÃO 04

A deltametrina é um piretroide comumente usado em
medicamentos contra piolhos e escabiose POIS (os piretroides)
tem baixa toxicidade em mamíferos.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.

A epicondilite lateral causa dor no cotovelo com irradiação para
o ombro PORQUE (a epicondilite lateral) acomete a origem do
extensor radial curto do carpo.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 12

Um dos limites de tolerância estabelecidos pela ACGIH é o
TLV-STEL QUE (o TLV-STEL) significa que uma substância
não pode ultrapassar um valor teto em qualquer momento da
jornada.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.

No desenvolvimento de um Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional é importante acompanharmos a incidência
dos casos de hipertensão arterial (HAS) PORQUE (a
incidência) é o indicador que melhor reflete o total de casos
desta patologia (HAS) numa população definida.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.

QUESTÃO 10

Empresas com grau de risco 03(três) ou 04 (quatro) com até 25
empregados ficam desobrigadas de indicar médico coordenador
do PCMSO PORQUE o quadro II da NR-4 exige a contratação
de medico do trabalho para estes graus de risco (03 e 04) para
empresas acima de 51 funcionários.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.
QUESTÃO 11

“Ao sair da empresa para sua residência, o funcionário recebeu
um telefonema de sua esposa pedindo para comprar
medicamento para o filho. Ao pegar o medicamento na
prateleira da farmácia, o mesmo escapuliu de sua mão atingindo
seu olho direito, provocando lesão de córnea.” A empresa não
deve registrar este acidente como Acidente de Trabalho tipo
Trajeto PORQUE o desvio do percurso habitual entre o
trabalho e a residência descaracteriza o acidente de trabalho
tipo trajeto.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.

QUESTÃO 13

Caso a perícia médica do INSS reverta um benefício de B31
para B91, a empresa pode protocolar contestação dentro do
prazo legal se não concordar com esta ação PORQUE a NR-7
dá a prerrogativa ao médico do trabalho de solicitar emissão de
CAT quando for constatada a ocorrência ou agravamento de
doenças ocupacionais.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.
QUESTÃO 14

Devemos vacinar os trabalhadores de saúde contra hepatite C
PORQUE eles (os trabalhadores de saúde) são mais
vulneráveis a acidentes com patógenos transportados pelo
sangue.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.
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QUESTÃO 15

O médico do trabalho está obrigado pelo Conselho Federal de
Medicina a detalhar os dados de monitoramento biológico na
seção III do PPP PORQUE a resolução do CFM de Nª 1715 de
08/01/2004 estabelece que os dados de monitoramento
biológico só deixarão de ser obrigatórios quando a previdência
social informatizar os dados do PPP.
A) A afirmativa e a justificativa estão corretas e a segunda
justifica a primeira.
B) A afirmativa e a justificativa estão corretas, PORÉM a
segunda NÃO justifica a primeira.
C) A afirmativa está correta e a justificativa é incorreta.
D) A afirmativa está incorreta e a justificativa é correta.
E) A afirmativa e a justificativa estão incorretas.
QUESTÃO 16

Num ambiente externo com carga solar direta foram
encontrados os seguintes valores de temperatura: Termômetro
de bulbo seco= 29ºC; Termômetro de bulbo úmido=26 ºC e
Termômetro de globo= 32 ºC. Qual o IBUTG encontrado?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 19

São métodos ou ferramentas de avaliação do risco ergonômico
todos os abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Suzanne Rodgers
TOR-TON
Moore & Garg
Kitamura & Costa
OCRA

QUESTÃO 20

Quanto ao uso de extintores de incêndio, é incorreto afirmar
que podemos usar extintores de
A)
B)
C)
D)
E)

pó químico em líquidos inflamáveis.
gás carbônico em equipamentos energizados.
espuma em equipamentos energizados.
água pressurizada em madeira.
espuma em líquidos inflamáveis.

27,5.
27,8.
27,2.
29,0.
30,2

QUESTÃO 17

O manguito rotador do ombro é formado por 4 músculos, dentre
eles:
A)
B)
C)
D)
E)

Supraespinhoso, infraespinhoso e redondo maior.
Subscapular, infraespinhoso e redondo menor.
Supraespinhoso, supraescapular e redondo maior.
Supraespinhoso, infraespinhoso e supraescapular.
Supraescapular, infraespinhoso e redondo menor.

QUESTÃO 18

Qual dos itens abaixo NÃO É obrigatório conter no
ASO(atestado de saúde ocupacional)?
A)
B)
C)
D)
E)

Nome do funcionário.
Riscos ocupacionais específicos existentes.
Assinatura do médico encarregado de realizar o exame.
Definição de apto ou inapto para a função.
Resultado dos exames complementares.
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Caso 1. Numa empresa de confecção observou-se um grande número de casos de tenossinovite do Estilóide Radial (De Quervain) que
foi relacionada ao uso de tesouras com desvio ulnar do carpo. As tabelas abaixo trazem o histórico dos casos nos anos de 2007 e 2008.
Durante todo este período a fábrica teve uma média de 100 funcionários ao ano.

Ano 2007

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Casos novos

2

4

6

4

7

4

5

4

8

2

1

1

Curados

0

1

2

3

2

0

2

0

3

2

1

0

Casos em acompanhamento

2

5

9

10

15

19

22

26

31

31

31

32

Ano 2008

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Casos novos

4

1

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Curados

6

1

4

1

3

0

3

0

1

2

0

0

Casos em acompanhamento

30

30

26

28

26

26

24

24

23

21

21

21

Com base no caso acima, responda as questões 21 e 22.
QUESTÃO 21

Qual a incidência de Tenossinovite de De Quervain na empresa no ano de 2007?
A)
B)
C)
D)
E)

32%
48%
64%
4,8%
3,2%

QUESTÃO 22

Quanto à prevalência da tenossinovite de De Quervain na série acima é correto afirmar
A)
B)
C)
D)
E)

Manteve-se estável entre os meses de outubro a dezembro de 2008.
Foi maior no primeiro semestre de 2007 que no primeiro semestre de 2008.
Foi nula nos meses de junho, agosto, novembro e dezembro de 2008.
Teve um comportamento sazonal no período observado.
Manteve-se estável nos meses de junho, agosto, novembro e dezembro de 2008.

Caso 2. O médico coordenador do PCMSO de uma empresa contabilizou 12 acidentes de trabalho durante o ano de 2008. O quadro
abaixo mostra a distribuição etária dos funcionários acidentados, por ordem cronológica dos eventos:
45

37

22

45

67

37

53

37

23

26

30

32

Com base no caso acima, responda as questões 23 e 24.
QUESTÃO 23

Com relação à MODA, podemos é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

é igual à média aritmética.
é igual à mediana.
a série acima é bimodal.
NÃO podemos definir a moda na série acima.
é igual a 41.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 28

45 e 38
38 e 37
37 e 38
45 e 37
38 e 45

QUESTÃO 25

Com relação a cronobiologia e trabalho em turnos, é incorreto
afirmar
A) A variação circadiana da sonolência nos faz sentir mais
sono em determinadas horas do dia e da noite.
B) A variação diária da temperatura corporal sofre
consideráveis desvios de sua normalidade ao serem
modificados temporalmente os períodos de vigília e de
sono.
C) Queixas de irregularidade menstrual são frequentes em
comissárias de bordo de vôos transmeridionais.
D) O jet-lag é o fenômeno conhecido pela maior facilidade
de adaptação às mudanças de turno de trabalho.
E) A melatonina é um modulador dos ritmos circadianos.
QUESTÃO 26

São recursos que podem ser utilizados numa campanha de
combate ao tabagismo, todos os abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Adesivos de nicotina.
Bupropiona.
Terapia psicocomportamental.
Tartarato de vareniclina.
Cloridrato de dicicloverina.

QUESTÃO 27

Com relação ao que estabelece a NR-32 (Serviços de Saúde), é
incorreto afirmar

A)
B)
C)
D)

Nível máximo de ruído de 80 dB(A).
Índice de temperatura efetiva entre 23°C a 25°C .
Velocidade do ar não superior a 0,75m/s.
Umidade relativa do ar não inferior a 80 (oitenta) por
cento.
E) Iluminação mínima de 250 lux.
QUESTÃO 29

Com relação ao que estabelece a NR-05 (CIPA), podemos
afirmar que:
A) os representantes dos empregados, titulares e suplentes,
desde que tenham filiação sindical, poderão ser eleitos em
escrutínio secreto, do qual participem todos os empregados
do estabelecimento.
B) quando o estabelecimento não tiver o número mínimo
exigido de funcionários para compor uma CIPA, a empresa
ficará desobrigada do cumprimento dos objetivos desta
NR-05.
C) é vedada a dispensa com ou sem justa causa do empregado
eleito para cargo de direção de CIPA desde o registro de
sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.
D) devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la
em regular funcionamento as empresas privadas, públicas,
sociedades de economia mista, órgãos da administração
direta e indireta, instituições beneficentes, associações
recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que
admitam trabalhadores como empregados.
E) presidente da CIPA será escolhido pelos membros titulares
e os suplentes escolherão o vice-presidente.

A) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho
com os equipamentos de proteção individual e as
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais, sem
autorização da CIPA ou do SESMT.
B) O PCMSO, além do previsto na NR-07, deve contemplar
a relação contendo a identificação nominal dos
trabalhadores, sua função, o local em que desempenham
suas atividades e o risco a que estão expostos.
C) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao
agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene
das mãos provido de água corrente, sabonete líquido,
toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura
sem contato manual.
D) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros
superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação
médica obrigatória com emissão de documento de
liberação para o trabalho.
E) São vedados o reencape e a desconexão manual de
agulhas.

HO

A)
B)
C)
D)
E)

A NR-17 estabelece que “nos locais de trabalho onde são
executadas atividades que exijam solicitação intelectual e
atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios,
escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos,
dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de
conforto:”

RAS
CUN

Quais os valores da mediana e da média aritmética,
respectivamente ?
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QUESTÃO 30

Com relação ao que estabelece a NR-09 (PPRA), é correto
afirmar
A) Quando não forem identificados riscos ambientais nas
fases
de
antecipação
ou
reconhecimento,
o
estabelecimento fica desobrigado do cumprimento desta
norma.
B) O PPRA deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura:
Planejamento plurianual com estabelecimento de metas;
Materiais e métodos das amostragens; Sistematização
eletrônica dos registros e forma de avaliação e
redirecionamento das ações.
C) Somente engenheiros de segurança e higienistas
certificados podem assinar o PPRA.
D) O empregador ou instituição deverá manter por um
período mínimo de 25 anos, um registro de dados
estruturado, de forma a constituir um histórico técnico e
administrativo do desenvolvimento do PPRA.
E) Consideram-se agentes físicos as diversas formas de
energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais
como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas
extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes,
bem como o infrassom e o ultrassom.
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1

Ética ambiental e o futuro das empresas
Percebe-se que algumas organizações já vêm adotando estratégias e fazendo esforços para apagar, ou pelo menos diminuir, o
impacto de seus processos na natureza. A maneira de gerir a utilização dos recursos naturais é o fator que pode acentuar ou minimizar
os impactos. No caso das indústrias que têm sua produção numa crescente por várias décadas, é necessário agir para que se possam
preservar todos os recursos que estão sendo utilizados. O que é preocupante, pois, como gerir o consumo desenfreado de forma ética?
O papel do setor empresarial e industrial deverá ser o de buscar novos modelos de desenvolvimento e criatividade, mudando
atitudes e valores, através de processos que têm como princípio a sustentabilidade ambiental. Este novo cenário deve estar voltado
para a busca do reaproveitamento de toda matéria prima ou resíduo utilizado, através de novos processos tecnológicos. Em um futuro
próximo, uma empresa ética poderá ser aquela que obtiver os melhores processos de sustentabilidade em seus produtos, pois serão
concebidos pensando na preservação do meio ambiente. O produto descartado que puder ser reciclado e reutilizado em um processo
produtivo será o grande diferencial.
Responsabilidade ambiental
Futuramente as empresas deverão ter um canal de comunicação mais efetivo com seus clientes. Um produto poderá ser
devolvido ao final de sua vida útil – pela sua inutilidade, defeito ou descarte e entregue em um canal de distribuição. A empresa
recebe o produto devolvido e o reutiliza em sua cadeia produtiva. Isso já acontece em alguns setores. Um exemplo acontece de forma
ainda tímida com algumas empresas de telefonia celular, que recolhem de seus usuários aparelhos antigos ou sem uso na troca de um
novo. Esta deverá ser a concepção futura das empresas: terem responsabilidades do início ao final da vida útil de seus produtos. Os
desafios para atingir a sustentabilidade são grandes. Além disso, a empresa deve estar atenta para não lançar sobre a biosfera resíduos
e substâncias que provoquem qualquer dano ambiental.
As empresas e indústrias que se comprometerem nesta nova era da ecoeficiência sustentável certamente serão compensadas
por suas atitudes éticas para com o meio ambiente e as gerações futuras. E isso nós, como consumidores, devemos exigir. Aprender a
consumir de maneira responsável será imprescindível nas próximas décadas. Cabe ao governo também fazer sua parte, através de
programas de responsabilidade socioambiental, investindo para um comprometimento com o conceito de sustentabilidade, que é muito
falado, porém muito pouco praticado.
A preservação do planeta passa pela conscientização de todos: consumidores, empresas, órgãos governamentais etc. Pensar o
amanhã é nossa obrigação. Porém sem esforço não será possível diminuir os impactos já sentidos nas mudanças climáticas atuais.
Disponível em: http://www.mundojovem.pucrs.br/artigo-etica-ambiental-e-o-futuro-das-empresas.php
Acesso em 15 set. 2009. Adapt.
QUESTÃO 31

De acordo com o texto 1, no que concerne à questão ambiental, as empresas e indústrias devem
A)
B)
C)
D)
E)

controlar ou diminuir a produção, a fim de reduzir o impacto sobre os recursos naturais.
desenvolver processos de produção criativos e que se baseiem em princípios sustentáveis.
exigir do governo a implantação de políticas públicas de financiamento do custo ambiental.
fortalecer a política de comunicação com os clientes, a fim de associar a sua marca à causa ambiental.
recrudescer a produção industrial com o propósito de reduzir o impacto de seus produtos sobre a natureza.

QUESTÃO 32

Conforme o texto, nas empresas e indústrias, a redução do impacto ambiental está vinculada, principalmente,
A)
B)
C)
D)
E)

ao clamor das comunidades afetadas.
ao apoio dos poderes públicos instituídos.
à conscientização de empregados e fornecedores.
aos métodos de administração dos recursos naturais.
à manutenção dos níveis de desenvolvimento humano.
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Texto 2:

QUESTÃO 33

Assinale os itens que representam as mudanças para o futuro,
apontadas pelo texto:
1.
2.
3.
4.
5.

consumo responsável por parte da população
devolução de produtos para reutilização
exigência de uma ética ambiental na empresa
expansão da capacidade de produção das indústrias
necessidade da geração de maior quantidade de energia

Os itens que representam mudanças são:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
1, 2 e 4.
1, 2 e 5.
2, 3 e 4.
2, 3 e 5.

ISTOÉ, 17 jul. 2002, p. 96.
QUESTÃO 36

Assinale o item em que a comparação entre os conteúdos dos
dois textos mostra-se adequada.

QUESTÃO 34

Analise as proposições abaixo a respeito dos processos de
coesão do terceiro parágrafo do texto.
1.

No trecho “e o reutiliza”, a palavra destacada substitui o
segmento o produto devolvido.
O pronome isso retoma todo o período que lhe antecede.
O pronome que retoma o termo “um exemplo”.
O pronome esta refere-se ao termo “cadeia produtiva”.
O trecho “terem responsabilidades do início ao final da
vida útil de seus produtos” define “recolhem de seus
usuários aparelhos antigos ou sem uso na troca de um
novo”.
Em “além disso”, o termo destacado retoma “atingir a
sustentabilidade”.

2.
3.
4.
5.

6.

A) O texto 2 apresenta um ponto de vista que se alinha ao do
texto 1.
B) De acordo com o texto 1, as empresas buscam apenas
vantagens econômicas.
C) O distanciamento temporal entre os textos concorre para a
diversidade de pontos de vista.
D) O texto 2 reconhece o engajamento empresarial em torno
de uma ética ambiental.
E) De acordo com o texto 2, a geração de empregos tem
relação com o desenvolvimento de uma ética empresarial.
QUESTÃO 37

A oração “Não que os empresários subitamente tenham se
tornado militantes ecológicos” imprime, no nível local do
texto, uma

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

A defesa do meio ambiente virou uma mina de ouro
de empregos. Deixou de ser exclusividade das organizações
não-governamentais e agora é preocupação das empresas. Não
que os empresários subitamente tenham se tornado militantes
ecológicos. O engajamento empresarial veio da criação da
certificação internacional ISO 14000, que dita regras de
preservação ambiental e cujo descumprimento poderá excluir
a empresa de importantes negócios em todo o mundo. As
empresas estão começando a criar funções para atender às
exigências do ISO 14000 como o analista de gestão ambiental.
Nunca uma boa causa gerou tantos empregos.

1, 2, 3 e 5.
1, 2, 5 e 6.
1, 3, 5 e 6.
2, 3, 4 e 6.
3, 4, 5 e 6.

A)
B)
C)
D)
E)

dúvida.
ressalva.
desculpa.
ratificação.
justificativa.

QUESTÃO 35

No texto, a segunda ocorrência de emprego de dois pontos
(parágrafo três) introduz
A)
B)
C)
D)
E)

fala do locutor.
uma enumeração.
termos assindéticos.
resumo da frase anterior.
uma citação esclarecedora.

QUESTÃO 38

De acordo com o texto, quem dita regras de preservação
ambiental é
A)
B)
C)
D)
E)

a criação da certificação internacional ISO 14000.
as organizações não-governamentais
o engajamento empresarial.
os empresários.
o aumento de empregos.
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QUESTÃO 39

Entre as orações do período “As empresas estão começando a
criar funções para atender às exigências do ISO 14000” há
expressa uma relação semântica de
A)
B)
C)
D)
E)

comparação.
concessão.
condição.
explicação.
finalidade.

QUESTÃO 40

Identifique a alternativa que atende a norma padrão escrita no
que se refere a padrões de concordância verbal.
A)
B)
C)
D)
E)

EUA fecha prisão no Iraque
Alunos tem acompanhamento
Ouvia-se reclamações por toda parte
Para prefeitos devem haver exceções
Náutico e Sport se mantém na zona dos desesperados
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 43

Analise as seguintes afirmativas acerca dos principais
componentes de um PC:

Analise as seguintes afirmativas acerca da Internet:
1.

1.

2.

3.

Comparado à memória RAM, o disco rígido de um
microcomputador tem maior capacidade de armazenamento
e maior velocidade de acesso aos dados.
Software livre é aquele que pode ser usado, copiado e
distribuído sem qualquer restrição. O Linux e o Windows
são exemplos de sistemas operacionais classificados como
softwares livres.
SATA é um tipo de conexão para a comunicação entre o
computador e dispositivos de armazenamento em massa.

2.
3.

HTTPS é um protocolo de comunicação Web sobre uma
camada de segurança. Normalmente, uma página carregada
sob esse protocolo pode ser identificada pela presença de
um pequeno cadeado na barra de status do navegador.
Máquina Virtual Java (JVM) é um programa que carrega e
interpreta aplicativos Java, comuns em diversos sites.
SMTP é um protocolo para transferência de arquivos. É
indicado para fazer o download e upload de arquivos muito
extensos ou de muitos volumes de arquivos.

Assinale a alternativa correta:
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

QUESTÃO 44
QUESTÃO 42

Com relação aos principais componentes de um PC, analise as
seguintes afirmativas:

Acerca do Microsoft Outlook Express, analise as seguintes
afirmativas:
1.

1.
2.

3.

A memória flash é uma memória de escrita e leitura
utilizada em cartões de memória, pen drives, mp3 players.
USB é um tipo de memória bastante popular, utilizado para
conectar diversos dispositivos e periféricos a um
computador.
A memória RAM DDR2 oferece menor consumo de
energia elétrica, menor custo de produção e velocidades
mais rápidas quando comparadas a DDR.

2.

3.

A pasta Rascunhos serve para armazenar mensagens
indesejadas conhecidas como Spam.
O uso do Outlook Express impede a entrada de vírus. Vírus
são programas de computador de atacam direta e
exclusivamente o hardware dos computadores, danificando
placas-mãe, processadores e memórias RAM.
É possível importar e exportar mensagens e catálogos de
endereços, permitindo assim a integração do Outlook
Express com outras ferramentas clientes de e-mail.

Assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa correta:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as alternativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 48

A respeito dos sistemas operacionais Windows XP e Windows
Vista, analise as seguintes afirmativas:

Analise as seguintes afirmativas acerca do Microsoft Word:

1.

1.

O recurso Área de Trabalho Remota permite o acesso a
dados e aplicações de um outro computador da rede por
meio de uma sessão virtual sem que seja necessário que os
computadores estejam ligados em rede.
O Windows Vista introduz um recurso de busca que
permite a criação de uma Pasta de Busca como resultado de
uma consulta. Desse modo, é possível repetir rapidamente
essa mesma consulta ao abrir essa pasta.
Em comparação ao Windows XP, o Windows Vista traz
significantes melhorias sobre recursos de interface com o
usuário como menu iniciar, caixas de diálogo, assistentes e
o painel de controle.

2.

3.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

Uma das características do Windows XP Professional é a
Dupla Visualização (Dualview), recurso que permite exibir
um mesmo desktop em dois monitores utilizando um único
adaptador de video.
A versão mais recente do Windows XP é a SP3 (Service
Pack 3) que traz algumas melhorias e correções de
problemas encontrados na versão anterior.
Windows XP permite a execução do Internet Explorer 7 no
modo protegido, melhorando a sua defesa contra investidas
maliciosas, dificultando a instalação de software mal
intencionado.

3.

3.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

A respeito do Microsoft Excel, analise as seguintes afirmativas:

Analise as seguintes afirmativas, acerca dos sistemas
operacionais Windows XP e Windows Vista

2.

2.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 46

1.

Cabeçalhos e rodapés ajudam a manter o documento
organizado, podendo ser usados para posicionar o número
da página, data, título do documento entre outros.
Remissivo e analítico são tipos de índices disponíveis no
Word.
Um documento editado no Word pode ser publicado como
página da Web. Para isso, basta salvá-lo no formato .HTM
ou .HTML.

1) O recurso Congelar painéis é útil para manter os títulos das
colunas ou linhas sempre visíveis em uma planilha
2) A função PGTO calcula o valor da prestação de um
empréstimo com base em uma taxa de juros constante.
3) O atalho CTRL + ; (control + ponto e vírgula) insere
automaticamente a data atual na célula selecionada.
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as alternativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa que apresenta apenas funções do Excel:

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa em que pelo menos um item não
corresponde a um tipo de efeito que pode ser aplicado a fontes
no Word 2003:
A) Tachado, Tachado duplo, Sombra, Contorno, Sobrescrito.
B) Versalete, Sobrescrito, Todas em maiúsculas, Oculto,
Relevo.
C) Tachado, Sobrescrito, Subscrito, Relevo, Baixo relevo.
D) Sombra, Subscrito, Contorno, Manuscrito, Todas em
maiúsculas.
E) Tachado, Sombra, Contorno, Sobrescrito, Relevo.

A) MEDIA, HOJE, AGORA, DET, SEN, SE, DESVPAD,
SUBTOTAL.
B) SOMA, MINIMO, MAXIMO, SEN, SE, RETORNO,
TETO, SUBTOTAL.
C) SOMA, MINIMO, MAXIMO, MEDIA, ANO, SEN, SE,
SUBTOTAL.
D) PGTO, DOBRO, SOMASE, HOJE, MAIOR, ANO, SEN,
SE.
E) PGTO, SOMASE, HOJE, AGORA, ANO, DESVPAD,
TETO, DOBRO.
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