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INSTRUÇÕES 
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não 
é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no 
local de realização das provas.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Questões consta de 50 (CINQÜENTA) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de 
Nível Médio, Nível Médio com Formação Técnica e Nível Superior. Leia-o atentamente e marque apenas uma 
alternativa. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta 
correta.  
 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul 
ou preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada. 
 

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o 
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. Inclusive, 
o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no Caderno de 
Questões na parte superior esquerda da folha nº 02. 
 

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, única 
e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 

11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de seu início e 
só poderá levar o Caderno de Questões no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o 
seu término. 
 

12 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da 
Consulplan.  Em nenhuma hipótese a Consulplan informará o resultado por telefone. 
 

13 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net , às 16h00min do dia 13 de outubro de 2008. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no Edital nº019/2008 – SEARH/SESAP, não esquecendo 
principalmente dos seguintes aspectos: 
 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 48(quarenta e oito) horas 
ininterruptas, iniciando-se às 16:00 horas do dia 13 de outubro de 2008, encerrando-se às 16:00 horas do dia 15 de 
outubro de 2008. 
b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
 

c) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes a sua inscrição, apenas no prazo recursal à 
Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 
 

d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados, enviados via postal, via fac-símile (fax), via e-mail e outros diversos 
do que determina o item 6.3 do Edital n°019/2008 – SEARH/SESAP. 
 
 
 

CONSULPLAN  
www.consulplan.net 

atendimento@consulplan.com  
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CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE (ÁREA: ADMINISTRATIVA) 
TEXTO I:      Receita discrimina 

A responsabilidade universal de criar condições para que as pessoas envelheçam com dignidade ainda não teve 
conseqüências no Brasil. Trata-se de direito à vida. O idoso necessita de cuidados especiais e sustenta farmácias e planos de 
saúde em virtude de doenças próprias da idade. Ao exercer sua legítima missão de poder fiscalizador, a Receita Federal deveria 
repensar procedimentos e critérios sobre o que chama de “possível inconsistência de despesas médicas”, para não se tornar 
mais um fator de negligência, discriminação e violência contra a sofrida população da terceira idade na devolução do Imposto 
de Renda.                                                                                                  (Luiz Ferreira da Silva/Carta dos Leitores, O Globo 25/08/08.) 
01) Em relação às informações e estruturas do texto, assinale a opção INCORRETA: 

A) No Brasil, as pessoas ainda não têm condições de envelhecer com dignidade. 
B) O respeito ao envelhecimento com dignidade é direito à vida. 
C) A Receita Federal considera, para devolução do Imposto de Renda, as despesas que os idosos têm com médicos. 
D) “... discriminação e violência... (linha 05) a palavra grifada é parônima de “descriminação”. 
E) “Para que” (linha 01) pode ser substituída por “a fim de que” mantendo o mesmo sentido. 

02) Pode-se, considerando o contexto em que está inserida, substituir “negligência” (linha 05) por: 
A) desinteresse B) preguiça  C) desmazelo  D) motivação  E) inércia 

03) “... a Receita Federal deveria repensar procedimentos...” (linha 05) A forma verbal “deveria” está no: 
A) Presente do indicativo.      D) Pretérito imperfeito do indicativo. 
B) Futuro do subjuntivo.      E) Futuro do pretérito do indicativo. 
C) Futuro do presente do indicativo. 

TEXTO II:      Beber e dirigir 
Ao assinar a Lei Seca, o Estado brasileiro não está de modo nenhum interferindo no dia-a-dia de ninguém. Quem quer 

beber pode continuar a beber até cair. O que as pessoas não podem é beber e dirigir. Por um motivo simples: aí estão decidindo 
sobre o futuro de terceiros. O coletivo sempre deve prevalecer sobre o individual. Essa é uma regra básica para que possamos 
existir e conviver em sociedade.                   (Thereza Fontoura/Cartas dos Leitores, O Globo 25/08/08) 
04) Em relação ao texto II está correta a alternativa: 

A) Com a Lei Seca, o Estado tirou a liberdade das pessoas. 
B) A Lei Seca proíbe o uso de bebida em qualquer situação. 
C) A Lei Seca proíbe beber e dirigir. 
D) As pessoas não devem beber em momento algum. 
E) O individual é que sempre deve prevalecer sobre o coletivo. 

05) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) “dia-a-dia” (linha 01) pode ser substituído por “dia a dia” mantendo o mesmo sentido. 
B) “Ao assinar a Lei Seca” (linha 01) Está é uma oração reduzida de infinitivo. 
C) “nenhum” após “modo” (linha 01) pode ser substituído por “algum” mantendo o mesmo sentido e a correção 

gramatical. 
D) O pronome “essa” (linha 03) retoma a frase anterior: “O coletivo sempre deve prevalecer sobre o individual.” 
E) O uso de “possamos” (linha 03) 1ª pessoa do plural; o autor inclui o leitor e a si mesmo em tal situação. 

TEXTO III:      O Dia da Independência 
Nossa liberdade é parcial, todos sabem. Não me refiro ao país, e sim a nossa liberdade individual, minha e sua. Sempre que 

toco nesse assunto me vem à cabeça a frase: “O máximo de liberdade que podemos almejar é escolher a prisão em que 
queremos viver.” É isso aí. E quais são essas prisões? Pode ser um casamento ou, ao contrário, um compromisso com a solidão. 
Pode ser um emprego ou uma cidade que não conseguimos abandonar. Pode ser a maternidade. Pode ser a política. Pode ser o 
apego ao poder. Enfim, todas as nossas escolhas, incluindo as felizes, implicam algum confinamento, em alguma imobilidade, 
e não há nada de errado com isso, simplesmente assim é a vida, feita de opções que nos definem e nos enraízam. 

Mas, às vezes, exageramos. Costumamos nos acorrentar também a algumas certezas e pensamentos como forma de dizer 
ao mundo quem somos. É como se redigíssemos uma constituição própria, para através dela apresentar à sociedade nossos 
alicerces: sou contra o voto obrigatório, sou a favor da descriminação das drogas, sou contra a pena de morte, sou a favor do 
controle de natalidade, sou contra a proibição do aborto, sou a favor das pesquisas com célula-tronco. Esse é apenas um 
exemplo de identidade que forjamos ao longo da vida. Você deve ter a sua, eu tenho a minha. 

Dá uma segurança danada saber exatamente o que queremos e o que não queremos, no que cremos e no que 
desacreditamos. Mas onde é que está escrito, de fato, que temos que pensar sempre a mesma coisa, reagir sempre da mesma 
forma? 

Ao trocar de opinião ou de hábitos, infringimos nossas próprias regras e passamos adiante uma imagem incômoda: a de 
que não somos seres confiáveis. As pessoas a nossa volta já haviam aprendido tudo sobre nós, sabiam lidar com nossos 
humores e nossos revezes, estava tudo dentro do programa e, de repente, ao mudarmos de idéia ou fazermos algo que nunca 
havíamos feito, subvertemos a ordem natural das coisas. 

Quando visito algumas escolas, encontro estudantes um pouco assustados com as escolhas que farão e que lhes parecem 
definitivas. Tento aliviá-los: pensem, repensem, mudem quantas vezes vocês quiserem, é permitido voltar atrás. Digo isso 
porque eu mesma já reprimi muito meus movimentos, minhas alternâncias, numa época em que eu achava que uma pessoa 
séria tinha que morrer com suas escolhas. Ainda há quem considere leviana a pessoa que se questiona e se contradiz, mas já 
bastam as prisões necessárias – para que cultivar as desnecessárias? 
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Optei pelas medidas provisórias. Por isso, todos os anos eu faço uns picotes na minha constituição imaginária e jogo os 
pedacinhos de papel pela janela: é assim que comemoro o Dia da Independência. Da minha. 

(Martha Medeiros, Revista O Globo 07/09/2008, p.22) 
06) Em relação às idéias e às estruturas do texto, está INCORRETA a alternativa: 

A) A liberdade individual não é total. 
B) Várias situações que a pessoa escolhe para viver podem se tornar uma prisão. 
C) As escolhas que fazemos na vida, felizes ou não, acarretam alguma imobilidade. 
D) Há pessoas que se prendem a algumas certezas e pensamentos para dizerem ao mundo quem são elas. 
E) As pessoas têm que pensar e reagir sempre da mesma forma. 

 

07) A alternativa que está de acordo com o texto é: 
A) Temos segurança quando sabemos o que queremos e o que não queremos. 
B) Somos prisioneiros em tudo, menos para escolher a nossa prisão. 
C) Temos uma independência muito restrita. 
D) Devemos manter nossas opiniões e hábitos por toda a vida. 
E) Somos seres totalmente livres de quaisquer amarras. 

 

08) Quanto ao tipo textual, o texto “O Dia da Independência” é: 
A) Descritivo.  B) Narrativo.   C) Argumentativo.  D) Publicitário.   E) Científico.  

 

09) A alternativa que contém ERRO gramatical é: 
A) Muitos estão presos à política. 
B) A liberdade de escolha é um privilégio garantido pela Constituição. 
C) Muitos motoristas infligem as leis de trânsito, por isso as autoridades infringem-lhes multas. 
D) Todos vivem na expectativa de total liberdade. 
E) Não há empecilho no caminho a seguir. 

 

10) A alternativa em que há palavra empregada no sentido figurado é: 
A) “Sou contra o voto obrigatório, sou a favor da descriminação das drogas...” 
B) “Dá uma segurança danada saber exatamente o que queremos e o que não queremos...” 
C) “Costumamos nos acorrentar também a algumas certezas...” 
D) “Quando visito algumas escolas, encontro estudantes um pouco assustados com as escolhas que farão...” 
E) “As pessoas a nossa volta já haviam aprendido tudo sobre nós...” 

 

11) Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas obedecendo respectivamente às regras que regem a 
acentuação, de: “política” “aliviá-los” “alternância” “idéia”: 
A) redigíssemos, atrás, imaginária, papéis   D) necessárias, há, séria, jóia 
B) célula, já, independência, provisórias   E) hábitos, dá, própria, troféus 
C) máximo, você, provisórias, confiáveis 

 

12) No segundo parágrafo a conjunção mas introduz: 
A) Acréscimo.  B) Explicação.   C) Conclusão.   D) Oposição.   E) Alternância. 

 

13) Todas as conjunções foram analisadas corretamente, EXCETO: 
A) Quando visito algumas escolas, encontro estudantes um pouco assustados. (temporal) 
B) Caso troque de opinião, conversaremos melhor. (condicional) 
C) Todos os anos eu faço uns picotes na minha constituição imaginária e jogo os pedacinhos de papel pela janela. 

(adversativa)  
D) É como se redigíssemos uma constituição própria, para que, através dela, apresentássemos à sociedade nossos 

alicerces...” (final) 
E) ... ao mudarmos de idéia ou fazermos algo que nunca havíamos feito, subvertemos a ordem natural das coisas. 

(conclusiva) 
 

14) “Sempre que toco nesse assunto me vem à cabeça aquela frase...” Assinale a alternativa em que é obrigatório o uso 
do acento indicador da crase, como na frase anterior: 
A) Os rapazes foram até a sala para conhecerem as primas que chegaram da Bahia. 
B) Entregamos o dinheiro as pessoas responsáveis. 
C) As pessoas a nossa volta já haviam aprendido tudo sobre nós. 
D) Muitas pessoas são a favor do governo. 
E) Todos irão a Natal nas próximas férias. 

 

15) Analise as frases quanto à estrutura: 
I. Os brasileiros ficamos acomodados com atitudes corruptas dos políticos desonestos. 

II. Todos aspiram a um futuro seguro. 
III. Não nos esqueçamos que nós mesmos escolhemos nossas prisões. 
IV. Costumamos nos dedicar à algumas pessoas que não são confiáveis. 

Em relação à estrutura das frases anteriores, assinale a alternativa correta: 
A) Todas estão de acordo com a norma gramatical. 
B) Todas estão em desacordo com a norma gramatical. 
C) Estão de acordo com a norma gramatical as afirmativas I, II e III. 
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D) Estão de acordo com a norma gramatical as afirmativas I e II. 
E) Estão de acordo com a norma gramatical as afirmativas II e III. 

16) Considerando o texto III, assinale a alternativa em que o nome entre parênteses NÃO foi o retomado pela palavra 
grifada: 
A) “Tento aliviá-los (linha 20) (= estudantes) 
B) “... eu achava que uma pessoa séria tinha que morrer com suas escolhas”. (linha 22) (= pessoa séria) 
C) Ainda há quem considere leviana a pessoa que se questiona. (linha 22) (= a pessoa) 
D) “...saber exatamente o que queremos e...” (linha 12) (= o) 
E) “...encontro estudantes um pouco assustados com as escolhas que farão e que lhes parecem definitivas.”(linha 19) (= 

escolhas) 
17) Assinale a afirmativa em que há ERRO: 

A) “Pode ser o apego ao poder” (linhas 04 e 05) Trocando “ao” por “do” compromete o sentido e a correção da frase. 
B) “...numa época em que eu achava” (linha 21) Se substituir “em que” por “onde” a frase mantém a correção gramatical. 
C) “Optei pelas medidas provisórias”. (linha 24) A preposição “por” pode substituir a contração “pelas” mantendo a 

correção gramatical. 
D) “O máximo de liberdade que podemos almejar é escolher a prisão em que queremos viver” (linha 02) Pode-se substituir 

“em que” por “onde”. 
E) “Ainda há quem considere leviana...” (linha 22) Substituindo “há” por “tem” a frase fica na modalidade informal. 

18) A reescrita da frase NÃO mantém o sentido original e a correção gramatical em: 
A) “Nossa liberdade é parcial.” (É parcial nossa liberdade.) 
B) “Ao trocar de opinião ou de hábitos, infringimos nossas próprias regras.” (Infringimos nossas próprias regras, ao trocar 

de opinião ou de hábitos.) 
C) “Costumamos nos acorrentar também a algumas certezas e pensamentos como forma de dizer ao mundo quem somos.”  

(Como forma de dizer ao mundo quem somos, costumamos nos acorrentar também a algumas certezas e pensamento.) 
D) “Esse é apenas um exemplo de identidade que forjamos ao longo da vida.” (Um exemplo de identidade, forjamos ao 

longo da vida que é esse apenas.) 
E) “Mas, às vezes, exageramos.” (Mas exageramos, às vezes.) 

19) Há ERRO quanto à colocação do pronome átono em: 
A) Sempre me vêm à cabeça os ensinamentos que recebi quando era criança. 
B) Digo-lhe o que penso. 
C) Os companheiros nunca me perdoarão. 
D) Perdoar-lhe-ão os juros da dívida, desde que ele pague todo o capital. 
E) As pessoas tinham ajudado-me a montar a casa. 

20) Assinale a afirmativa que encontra- se na voz passiva: 
A) Muitas pessoas sofreram torturas por questões políticas. 
B) Muitas pessoas já foram torturadas por questões que elas mesmas desconheciam. 
C) Nos hospitais, muitas pessoas sofrem. 
D) Na vida, muitas pessoas acorrentam-se a prisões como um emprego, uma cidade. 
E) Ser pessoa decidida dá segurança. 

SAÚDE PÚBLICA 
21) Para a implantação da Política Nacional de Humanização são necessárias diretrizes básicas tais como, EXCETO: 

A) Sensibilizar as equipes de saúde quanto ao problema da violência intrafamiliar e à questão dos preconceitos, quando da 
recepção e dos encaminhamentos. 

B) Viabilizar participação dos trabalhadores nas unidades de saúde através de colegiados gestores. 
C) Desenvolver ferramenta informacional para profissionais do SUS em missão hospitalar. 
D) Adequar os serviços ao ambiente e à cultura local. 
E) Estimular práticas resolutivas, racionalizar e adequar o uso de medicamentos, eliminando ações intervencionistas 

desnecessárias. 
22) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de 

reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos. A prioridade deste Pacto consiste em 
implementar um projeto permanente de Mobilização Social com a finalidade de: 
I. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos. 

II. Garantir no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros pela saúde. 
III. Aprovar o orçamento do SUS composto pelo orçamento das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada 

uma delas. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) II e III  C) II   D) I e III  E) I, II e III 

23) A partir da promulgação da nova Carta Constitucional em outubro de 1988, iniciou-se o processo de elaboração da 
Lei Orgânica de Saúde (LOS) – Lei 8080/1990, sancionada com vetos pelo Presidente da República. Sobre este 
assunto, nas alternativas abaixo marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) A LOS integrou os principais aspectos já consagrados na Constituição – saúde como direito do cidadão e dever do 
Estado. 
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(    ) Promover também à LOS a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) com seus princípios de universalidade, 
eqüidade e integralidade das ações. 

(    ) Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, destacando a municipalização, 
que também foi prevista pela LOS. 

(    ) A LOS ampliou o conceito de saúde incluindo sua caracterização social. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, V, V B) V, V, V, F  C) F, F, F, F  D) V, F, F, V  E) V, V, F, F 

24) A Lei Federal nº8142/1990 foi editada tendo em vista os vetos que a Lei Federal nº8080/1990 recebeu, 
principalmente no que tange à participação da Comunidade e ao repasse direto de recursos. Assim sendo, com essa 
lei foram criados(as): 
A) Conselhos de Assistência Social. 
B) Conferências de Saúde. 
C) Comissões Intergestores Tripartite. 
D) Programas de Saúde da Família. 
E) CONASS – Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. 

25) Analise as definições a seguir: 
I. “O processo saúde-doença representa o conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona este estado em 

uma população, que se modifica nos diversos momentos históricos e no desenvolvimento científico da 
humanidade.” 

II. “Pode-se considerar saúde-doença como estados de um mesmo processo, composto por fatores biológicos, 
econômicos, culturais e sociais.” 

A partir da análise destas definições, identifique abaixo a alternativa correta: 
A) As duas afirmativas estão incompletas.      
B) A primeira afirmativa independe da segunda sendo esta, incorreta.    
C) As duas afirmativas estão corretas. 
D) A primeira afirmativa está completa e a segunda, incorreta. 
E) As duas afirmativas se contradizem. 

26) A Política Nacional de Atenção Básica tem respaldo em alguns princípios gerais, que se caracterizam por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, abrangendo: 
A) A prevenção de agravos.      D) A reabilitação e a manutenção da saúde. 
B) A promoção e a proteção da saúde.    E) Todas as alternativas anteriores completam o enunciado. 
C) O diagnóstico e o tratamento. 

27) Das estratégias nacionais abaixo citadas, marque a que NÃO faz parte da Política de Atenção Básica (PAB – 
variável), para financiamento específico: 
A) Saúde Bucal (SB).     D) Programa de Higiene e Saúde (PSH). 
B) Saúde no Sistema Penitenciário.     E) Saúde da Família. 
C) Saúde Indígena (SI). 

28) Os recursos financeiros destinados à Média e Alta Complexidade (MAC), transferidos mensalmente para custeio de 
ações também de média e alta complexidade em saúde, são designados para o: 
A) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 
B) Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. 
C) Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). 
D) Fator de Incentivo do Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa Universitária em Saúde  FIDEPES. 
E) Todas as alternativas anteriores completam o enunciado. 

29) A Reforma Sanitária Brasileira tem como marco de debate a 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada em março 
de 1986 e teve como objetivo a reestruturação financeira organizacional e institucional do setor público de saúde. 
Pode-se citar como objetivo desta Conferência: 
I. Transferir a responsabilidade da prestação da assistência à saúde do governo da União para os governos locais. 

II. Consolidar o financiamento e a previsão de serviços públicos de saúde, orientando-se para a eqüidade, a universalidade 
e a integralidade da atenção. 

III. Facilitar a participação efetiva da comunidade no planejamento e controle do sistema de saúde. 
IV. Recuperar física e tecnologicamente a rede de serviços e sua gestão. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I e II  B) III e IV  C) II e III  D) I, III e IV  E) I, II e III 

30) A Lei Federal nº8080/1990 em seu artigo 6º determina a inclusão no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a execução das ações de vigilância, EXCETO: 
A) Vigilância Sanitária das cozinhas industriais de restaurantes. 
B) Vigilância à Saúde do Trabalhador. 
C) Vigilância ao trabalho escravo em fazendas. 
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Vigilância à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
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INFORMÁTICA 
 

31) Acerca da utilização do Microsoft Office Word 2003, analise as afirmativas abaixo: 
I. Através do MS Office Word 2003 é possível inserir uma senha de proteção no documento salvo. 

II. No MS Office Word 2003, para se colocar uma borda no documento, deve-se ir ao menu Inserir, e, na lista de opções 
que aparece, clicar em Bordas e Sombreamento. 

III. Quando da formatação da Borda a ser utilizada no documento, é possível determinar se ela irá aparecer no documento 
inteiro, exceto na primeira página. 

IV. Pelo fato do MS Office Word 2003 ser um editor de texto, não é possível inserir figuras do arquivo para ilustrar 
trabalhos.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I e II  B) II e III  C) I e  III  D) IV   E) I, II, III e IV 

 

32) Cópias de segurança de dados armazenados em um computador são importantes para se prevenir de eventuais 
falhas, como também das conseqüências de uma possível infecção por vírus. Acerca disso, analise as afirmativas 
abaixo: 
I. Independente da versão do Windows que se está utilizando, é possível realizar uma cópia de segurança manualmente. 

II. Cópia de segurança é o mesmo que Backup. 
III. No Windows XP existe um utilitário próprio para se realizar cópias de segurança. 
IV. Cópias de segurança podem ser realizadas de formas simples como armazenamento dos arquivos em CDs ou DVDs, ou 

ainda, mais complexas, como o espelhamento de um disco rígido inteiro em um outro disco de um computador. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) II e III  B) I, II e III  C) I, III e IV  D) I, II, III e IV  E) II, III e IV 

 

33) Sobre a Internet analise as afirmativas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Internet pode ser definida como a grande rede mundial de computadores, ou seja, é o conjunto de diversas redes de 

computadores que se comunicam através dos protocolos TCP/IP. 
(    ) Além do software associado ao hardware, para se conectar à Internet e visitar os sites disponíveis, é necessário ter 

pelo menos um browser. 
(    ) FTPC (File Transfer Protocol) é um protocolo que permite a transferência de arquivos na Internet. 
(    ) Links são imagens ou palavras que dão acesso a outros conteúdos, seja no mesmo site, ou direcionando para outros. 
A seqüência está correta em: 
A) F, V, V, V B) V, F, V, V  C) F, V, F, V  D) V, V, V, V  E) F, F, F, F 

 

34) Dentre as opções apresentadas abaixo, assinale a que NÃO apresenta um navegador para Internet: 
A) Netscape. B) Internet Explorer. C) Opera.  D) Mozila.  E) Nero StartSmart. 

 

35) Através do Windows Explorer é possível: 
A) Copiar, mover, renomear e procurar por arquivos e pastas. 
B) Visualizar a pasta de arquivos de programas. 
C) Acessar o painel de controle. 
D) Acessar a Lixeira.  
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

36) Assinale as teclas de atalho que devem ser pressionadas simultaneamente para se imprimir, no Microsoft Office 
Word 2003: 
A) Ctrl + Alt + P B) Ctrl + Q  C) Ctrl + P  D) Ctrl + shift  E) Alt + I 

 

37) Assinale o símbolo que é utilizado para multiplicação no Microsoft Office Excel 2003: 
 A) &  B) X   C) *   D) /   E) # 
 

38) Assinale o atalho de teclado utilizado para acessar a opção Localizar no Microsoft Office Word 2003: 
 A) Ctrl + L  B) Ctrl + S  C) Shift + L  D) Shift + 1  E) Ctrl + # 
 

39) Dentre as alternativas apresentadas abaixo, assinale a que NÃO apresenta uma opção do menu Acessórios do 
Windows XP: 

 A) Calculadora. B) Bloco de Notas. C) Paint.  D) Word Pad.  E) Outlook Express. 
 

40) Quando se deseja incluir uma marca d’água impressa de texto em um arquivo digitado do Microsoft Office Word 
2003, deve-se: 
A) Ir ao menu Inserir, na caixa de opções selecionar plano de fundo, clicar marca d’água impressa e selecionar marca 

d’água de texto. 
B) Ir ao menu Formatar, na caixa de opções selecionar plano de fundo, clicar marca d’água impressa e selecionar marca 

d’água de texto. 
C) Ir ao menu Editar, na caixa de opções selecionar plano de fundo, clicar marca d’água impressa e selecionar marca 

d’água de texto. 
D) Ir ao menu Exibir, na caixa de opções selecionar plano de fundo, clicar marca d’água impressa e selecionar marca 

d’água de texto. 
E) N.R.A. 
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ATUALIDADES 
41) Foi divulgada, em setembro, a terceira edição da pesquisa “Retrato das desigualdades de gênero e raça” no Brasil 

que compara dados das Pesquisas Nacionais por Amostras de Domicílio (Pnad), de 1993 a 2007. O estudo é 
realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) desde 2005 e revela a realidade de brancos, negros, 
homens e mulheres do Brasil e as mudanças ocorridas na última década, tendo como temas abordados população, 
educação, saúde, mercado de trabalho e sua distribuição e desigualdade de renda. Entre as afirmativas abaixo, 
marque a única que NÃO se enquadra na realidade brasileira constatada nessa pesquisa: 
A) Houve um aumento no número de mulheres chefiando famílias no Brasil. 
B) Nas áreas urbanas, os lares com filhos e chefiados por mulheres são o dobro do registrado na zona rural. 
C) Os negros (tanto homens, quanto mulheres) estão menos presentes nas escolas. 
D) Em itens de consumo, como geladeira, máquina de lavar, televisão e telefone são mais freqüentes nos lares de brancos 

que de negros. 
E) Assim como nos EUA, o número de mulheres chefiando famílias, hoje no Brasil, se iguala ao de homens. 

 

42) O Congresso Nacional Brasileiro formado pelo Senado e Câmara dos Deputados, é o Poder Legislativo Brasileiro 
em que compete apenas ao Senado: 
A) Processar e julgar o presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado e do STF (Supremo Tribunal Federal), o 

procurador geral da República e o advogado-geral da República. 
B) Autorizar a abertura de processo contra presidente, vice-presidente e ministros de Estado. 
C) Aprovar a escolha de magistrados, de ministros do TCU (Tribunal de Contas da União), de presidentes e diretores do 

Banco Central, do procurador-geral da República e de embaixadores. 
D) Autorizar operações financeiras de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
E) Fixar limites da dívida pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.  

 

43) O Ministério da Educação (MEC) divulgou no segundo semestre deste ano, o ranking das melhores universidades 
do país, através do novo indicador do governo federal denominado Índice Geral de Cursos (IGC) que teve valores 
contínuos de 0 a 500 e em faixas de 1 a 5. As universidades federais dominaram o ranking, ocupando 9 dos 10 
primeiros lugares. Marque abaixo, a região que alcançou a maior concentração percentual de instituições com IGC 
máximo, a posição do Nordeste no ranking regional geral e a universidade melhor classificada nesta região, 
respectivamente: 
A) Sul – 3º lugar – Universidade Federal de Pernambuco. 
B) Nordeste – 1º lugar – Universidade Federal da Bahia. 
C) Sudeste – 2º lugar – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
D) Norte – 5º lugar – Universidade Federal do Ceará. 
E) Centro-Oeste – 4º lugar – Universidade Federal de Campina Grande. 

 

44) As descobertas de grandiosos poços de petróleo na costa brasileira vêm despertando a atenção de autoridades e 
especialistas financeiros de todo o mundo, que acreditam que esta riqueza possa transformar o país na grande 
potência deste novo século. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos, contendo pequenas porções de 
hidrocarbonetos sólidos e gasosos em dissolução. Os hidrocarbonetos são compostos formados, essencialmente, pela 
combinação de: 
A) Nitrogênio e hidrogênio.      D) Oxigênio e carbono. 
B) Hidrogênio e oxigênio.      E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
C) Hidrogênio e carbono. 

 

45) Um estudo que avaliou quesitos como o ambiente institucional, o ambiente de negócios, a estabilidade financeira, os 
bancos, as instituições não bancárias, os mercados financeiros e a disponibilidade de capital gerou um ranking do 
Fórum Econômico Mundial, divulgado em Genebra no mês de setembro deste ano, entre 52 países analisados. No 
ranking “Financial Development Report 2008”, a economia brasileira ficou em 40º lugar geral e em terceiro lugar 
na América Latina, permanecendo atrás apenas dos países: 
A) Argentina e México.     D) Uruguai e Colômbia. 
B) Venezuela e Cuba.     E) Jamaica e Peru. 
C) Chile e Panamá. 

 

46) Emergia, no início da década de 1990, uma nova ordem geopolítica mundial, o chamado mundo multipolar, 
constitui-se, hoje numa realidade global comandada de maneira hegemônica pelo sistema capitalista, composta de 
vários pólos ou centros de poder, sendo os principais: 
A) Estados Unidos, União Européia e o Japão.  D) Estados Unidos, União Européia e China. 
B) União Européia, Rússia e China.    E) União Européia, Rússia, Japão e China. 
C) Estados Unidos, China e Japão. 

 

47) A origem do processo de formação dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos remonta às grandes navegações 
empreendidas pelos Estados-nações recém-formados na Europa, a partir do século XV. Nessa época, esses estados 
expandiram o comércio, explorando os produtos e recursos da América, da África e da Ásia e passaram a exercer 
forte domínio sobre os povos desses continentes. As terras conquistadas, exploradas e dominadas (colônias) não 
possuíam autonomia administrativa e proporcionavam um grande enriquecimento às metrópoles. É correto afirmar 
que os países, hoje, subdesenvolvidos foram: 
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A) Colônias de povoamento e os seus recursos eram explorados em favor da metrópole. 
B) Colônia de exploração, controlando seus recursos naturais livremente. 
C) Impedidos de utilizar os seus recursos para promover o próprio desenvolvimento. 
D) Colônias de exploração, cujas metrópoles incentivavam o seu desenvolvimento. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

48) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável 
atualmente e a projeção é de que, no final do século, este número chegue a 3,2 bilhões. Além disso, estima-se que 1,7 
milhão de mortes anuais no planeta tenham como causa o consumo de águas poluídas. Em que continente encontra-
se a maior necessidade de consumo de água do planeta? 
A) África.  B) América.  C) Ásia.   D) Europa.  E) Oceania. 

49) Sobre a região da Ossétia do Sul, protagonista de um grande conflito envolvendo as duas ex-repúblicas soviéticas 
Rússia e Geórgia, pode-se afirmar que, EXCETO: 
A) O colapso da União Soviética alimentou o nascimento de um movimento separatista na Ossétia do Sul, que sempre se 

sentiu mais próxima da Rússia que da Geórgia, a qual pertencia.  
B) Nos início da década de 1990, a região chegou a se livrar do controle georgiano durante uma guerra na qual milhares de 

pessoas morreram. 
C) A Ossétia do Sul é um território localizado ao norte da capital da Geórgia, Tbilisi, na encosta sul das montanhas do 

Cáucaso na divisa com a Rússia. 
D) Quase todos os moradores da Ossétia do Sul exibem passaportes russos e usam o rublo russo como moeda corrente na 

região. 
E) Foi uma das quinze repúblicas socialistas da União Soviética, passando ao domínio da Geórgia quando a grande 

potência comunista chegou ao fim, fato que seu povo jamais aceitou. 
50) Que país sul-americano ocupa a posição de melhor país da América Latina em exames internacionais de           

aprendizagem na educação básica? 
A) Argentina. B) Brasil.  C) Chile.  D) Uruguai.  E) Venezuela. 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


