
AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL / AGENTE CENSITÁRIO SUPERVISOR

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 60 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se esse material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra
e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de
forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de
marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo:    A C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior -
BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras
(A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar
UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS
ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios

gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o

CARTÃO-RESPOSTA.

Obs.: Por medida de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1(uma) hora a partir do início
das provas e só poderá levar o Caderno de Questões das Provas Objetivas faltando 1 (uma) hora ou menos para
o término das mesmas.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o disposto na observação
do item 08, E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO)
HORAS.

12    - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados, no dia útil seguinte à realização das provas,
na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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LÍNGUA PORTUGUESA I

GENGIBANDO

Era época de recenseamento do IBGE e fui uma
daquelas funcionárias públicas que fazia trabalho externo.
O bom dessa experiência é que você conhece todo tipo
de pessoa. Meu universo de conhecimento humano ficou
bem mais vasto depois desse trabalho. Não sei se porque
era muito falante e sempre bem humorada, fui nomeada
a supervisora que iria visitar as recusas.

É porque não dá nem para imaginar a quantidade de
pessoas que se recusam a receber a visita do infeliz do
recenseador. Uns não entendem para que é necessário
saber a quantidade de pessoas que existem no Brasil.
Outros, talvez  por terem algo a encobrir, receiam revelar
alguma coisa que os incrimine.

O carro oficial levava os supervisores nas casas que
tinham problema para receber o recenseador. Me lembro
de ter ouvido do meu chefe imediato a seguinte
argumentação: — Vá com calma nessa casa, que o
homem apontou uma espingarda para o recenseador.
(Que obviamente nem olhou para trás e saiu correndo.)

Estava chovendo torrencialmente nesse dia e, ao
descer do carro, bem em frente à casa que eu ia visitar,
caí numa enorme poça de lama. Quando o homem abriu
a porta, não deu nem tempo para limpar meus sapatos.
Ele me ajudou na operação limpeza e já fui fazendo as
perguntas. Ele relutou, mas, aos poucos, foi cedendo e
fui preenchendo o questionário.

Primeira pergunta: — Qual o nome das pessoas que
moram aqui? Não me recordo os nomes exatos, mas ele
respondeu algo do tipo tem a Joana minha “mulé” e os
“fios” e o Pedro e o Joaquim. Quando acabei de anotar
ele disse:

— Moça, esqueci de falar, tem o “mentar” lá no quarto,
ele conta também?

Lembro de ter perguntado com aquela cara de não
entendi:

— Como é “mentar”?
— É, dona, o pobrezinho sofre das “facurdade mentar”.
Respondi que contava, sim.
— Dona, a senhora quer ver ele?
— Não, preciso só anotar o nome e a idade dele.
Ele me levou assim mesmo no quarto e lá estava um

rapaz com um sorriso enorme.
— “Óia”, dona, disse o homem, não precisa ter medo

dele que ele está assim com a “gengiba” toda de fora por
causa que ele é muito risonho assim mesmo. “Tivemo”
que arrancar “os dente tudo” dele que tava tudo “podrido”.

Consegui preencher todo o questionário sem
problemas e quando estava no fim das perguntas ele olhou
para mim e disse:
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—Tô com a “gengiba” coçando tanto, acho que vou
ter que mandar o doutor “arrancá” tudo que é dente meu
também.

Eu contra-argumentei que era melhor ele tratar os
dentes e não arrancar nada. O fato é que ficamos horas
“gengibando” e falando sobre “gengibas”. Isso aconteceu
num bairro da periferia do Recife e o legítimo cabra da
peste, o dono da “gengiba coçante”, fez a maior amizade
comigo. Em momento algum eu o corrigi e sempre
me referi à gengiva como “gengiba”.

O caso de recusa foi resolvido e acabamos de
“gengiba” de fora de tanto rir e, pasmem, o homem até
me deu uma jaca. Meu chefe não acreditou quando
cheguei da casa do homem considerado super bravo
segurando uma jaca, que é uma fruta para “gengiba”
nenhuma botar defeito.

LUNA Rosi (adaptado). Disponível em www.anjosdeprata.com.br

1
No texto, encontra-se o relato de uma recenseadora:
(A) frustrada com o seu trabalho.
(B) angustiada com o sofrimento alheio.
(C) esperançosa quanto aos resultados do censo.
(D) ansiosa quanto às atitudes do entrevistado.
(E) satisfeita pelo seu dever cumprido.

2
A nomeação da recenseadora para supervisora de visita a
recusas foi devida:
(A) a algumas características de sua personalidade.
(B) a seus conhecimentos sobre a língua portuguesa.
(C) à sua habilidade em lidar com deficientes mentais.
(D) ao fato de considerar o recenseador um infeliz.
(E) ao número de anos dedicados a esta profissão.

3
No segundo parágrafo, a narradora fala das recusas em rece-
ber o recenseador. De acordo com os dois exemplos citados,
entende-se, respectivamente, que uns são:
(A) irresponsáveis e outros, desonestos.
(B) arredios e outros, agressivos.
(C) desinformados e outros, desconfiados.
(D) receptivos e outros, decepcionados.
(E) preconceituosos e outros, indiferentes.

4
 “Em momento algum eu o corrigi e sempre me referi à gengi-
va como ‘gengiba’.” (l. 58-59). A atitude da recenseadora de-
monstra que ela:
(A) seguiu as instruções contidas em seu material de trabalho.
(B) foi obrigada pelo homem a pronunciar assim para não ser

expulsa daquela casa.
(C) repetiu a pronúncia, mas depois censurou o “falar errado”

do entrevistado.
(D) reconheceu que nossa língua falada apresenta, em deter-

minados grupos sociais, algumas variações.
(E) pronunciou da mesma forma que o homem por ter dúvida

quanto à pronúncia correta.
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5
“Vá com calma nessa casa, que o homem apontou uma
espingarda para o recenseador.” (l. 17-18). Entendendo a fala
do chefe como uma argumentação, o termo em destaque pode
ser substituído por:
(A) o qual. (B) porque.
(C) cujo. (D) quando.
(E) portanto.

6
“O fato é que ficamos horas ‘gengibando’...” (l. 54-55).
Sobre o termo destacado, é correto afirmar que se trata de um:
(A) verbo, formado a partir de um adjetivo.
(B) verbo, formado a partir de um substantivo.
(C) verbo, conjugado no presente do indicativo.
(D) substantivo, formado a partir de um verbo.
(E) adjetivo, formado a partir de um substantivo.

7
O recenseador entrevista as pessoas.

Na frase acima, o termo destacado tem a função de sujeito.
Assinale a opção em que recenseador também é sujeito.
(A) Algumas pessoas têm medo do recenseador.
(B) Aquele homem alto é recenseador.
(C) Preencheu todos os formulários o recenseador.
(D) O motorista levou o recenseador até a casa.
(E) O chefe pediu ao recenseador paciência.

8
Em “Eu contra-argumentei que era melhor ele tratar os
dentes...” (l. 53-54), a parte destacada tem seu CONTRÁRIO
em:
(A) confirmei. (B) discordei.
(C) concluí. (D) concedi.
(E) registrei.

9
Assinale a frase em que a concordância verbal está
INCORRETA.
(A) Felizmente, a supervisora colhe as informações.
(B) Todas as pessoas aprovadas começam a trabalhar.
(C) O grupo de recenseadores recebe instruções.
(D) O candidato a recenseador faz as provas.
(E) Os funcionários do grupo aprende a entrevistar.

10
Quando o recenseador __________, trate-o bem para que ele
_________ as informações de que  __________ .

As formas verbais que completam a frase corretamente são:
(A) vier  –  colha  –  precisa.
(B) vier  –  colher  –  precisava.
(C) vem  –  colhe  –  precisa.
(D) vim  –  colha  –  precise.
(E) veio – colhera  – precisava.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11
Em uma fila, a vigésima primeira pessoa ocupa o lugar
central. Quantas pessoas há nessa fila?
(A) 44 (B)  43 (C) 42 (D)  41 (E) 40

12
Uma urna contém 12 bolas brancas e 18 bolas vermelhas.
Quantas bolas brancas devem ser acrescentadas para que a
proporção de bolas brancas, com relação ao total de bolas
na urna, passe a ser de 1 para 2?
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

13
Cinco recenseadores, todos com a mesma capacidade de
trabalho, cobrem, ao todo, 60 domicílios em 8 horas. Quantos
minutos, em média, um desses recenseadores leva para co-
brir uma única residência?
(A) 30 (B) 40 (C) 50 (D) 60 (E) 70

14
César fez, em uma fotocopiadora, a reprodução do original
de um mapa com 25% de aumento. O mapa original tem
20cm x 12cm. A área do mapa ampliado, em cm2, é:
(A) 400 (B) 375 (C) 355 (D) 300 (E) 275

15
A expressão 2 + 3 x 5 vale:
(A) 10 (B) 11 (C) 17 (D) 25 (E) 30

16
Considere x e y números tais que 4.x + 3.y = 3.x + 5.y.
É correto afirmar que:
(A) y = x/2 (B) y = x
(C) y = 2x (D) 2y = 3x
(E) 3y = 2x

17
Um dado comum tem os números naturais de 1 a 6 em cada
uma de suas faces e foi lançado sobre uma mesa. A soma
dos números nas faces visíveis é 16. A face voltada para
baixo tem o número:
(A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2

18

A figura ilustra um conjunto de cubos todos iguais cujos
volumes valem 1m3. É correto afirmar que o volume do
conjunto, incluindo os cubos não visíveis, em m3, vale:
(A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13
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19

Um hexágono regular foi repartido em duas regiões: uma
clara e outra escura. A razão entre as áreas das regiões
escura e clara, nessa ordem, vale:

(A) 
3

2
(B) 1 (C) 

2

3
(D) 

1

2
(E) 

1

3

20
André tem a mesma idade de Bernardo e é mais velho que
Carlos. Bernardo é mais novo que Davi. Logo:
(A) Davi é mais velho que Carlos.
(B) Davi é mais novo que Carlos.
(C) André é mais velho que Davi.
(D) Bernardo é mais novo que Carlos.
(E) Carlos e Davi têm a mesma idade.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO /
SITUAÇÕES GERENCIAIS

21
Rosa, recém-chegada a uma empresa de produtos agrícolas,
descobriu que sua organização se comporta como um sistema
aberto e que o elemento responsável por controlar a atuação
desse sistema quanto ao cumprimento dos objetivos planejados
é a(o):
(A) entrada.
(B) saída.
(C) retroinformação.
(D) processamento.
(E) ambiente.

22
Rodrigo trabalha em uma unidade industrial ligada à atividade
pecuária e a ele foi solicitado que dividisse o trabalho e os
recursos necessários para realizar os objetivos, atribuindo
responsabilidades às pessoas envolvidas, de acordo com
determinado critério. Essa função administrativa sob a
responsabilidade de Rodrigo é denominada:
(A) direção.
(B) controle.
(C) execução.
(D) organização.
(E) planejamento.

23
O desafio de Carlos é motivar seu pessoal e canalizar seus
esforços na direção certa. Para tanto, está correto afirmar
que a partir do estado de equilíbrio inicial do organismo cria-se
um ciclo de motivação que, até alcançar o novo estado de
equilíbrio, passa pelas seguintes etapas:

I - estímulo ou incentivo;
II - comportamento ou ação;
III - tensão;
IV - satisfação;
V - necessidade.

A seqüência correta dessas etapas é:
(A) I - II - III - IV - V (B) I - V - III - II - IV
(C) II - III - I - IV - V (D) III - V - I - IV - II
(E) V - III - I - II - IV

24
Considere, a seguir, os elementos do sistema de comunicação
e suas funções.

I - Fonte: serve para emitir ou fornecer mensagens.
II - Transmissor: opera nas mensagens transmitidas pela fonte,

transformando-as da forma adequada, codificando-as.
III - Receptor: leva a mensagem sob a nova forma para um

local distante.

Está(ão) correta(s) a(s) função(ões) indicada(s) para o(s)
seguinte(s) elemento(s) da comunicação:
(A) I, apenas. (B) II, apenas.
(C) I e II, apenas. (D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

25
O mundo atual impõe a necessidade de um novo estilo
de gestão nas organizações. Nessa direção, um papel
fundamental da gerência será sua capacidade para:
(A) obedecer ao fluxo vertical das decisões.
(B) demonstrar ser o cérebro da organização.
(C) cumprir os princípios da gerência científica.
(D) elaborar individualmente uma decisão estratégica.
(E) gerar o trabalho nas equipes envolvidas na organização.

26
Samira, ao observar a atuação da empresa Pesque-Pague
quanto à utilização dos seus recursos disponíveis, verificou
que há correta utilização desses recursos, visando a uma
aplicação racional. Há preocupação da empresa quanto aos
meios e métodos que precisam ser planejados e executados
a fim de assegurar a otimização dos recursos disponíveis.
Desta forma, a empresa demonstrou agir com:
(A) eficiência. (B) eficácia.
(C) competitividade. (D) produtividade.
(E) especialização.
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27
Para o planejamento e organização das atividades na unidade
agropecuária Rio Verde, foram formados grupos de trabalho.
Manuel foi chamado a participar de um deles e a primeira
atividade do grupo foi decidir qual seria o procedimento a ser
adotado para tomar decisões. Decidiram que todos deveriam
apresentar as suas opiniões, que seriam debatidas, esco-
lhendo-se uma das propostas ou criando uma nova, e traba-
lhar para que ela funcionasse. Assim, a equipe de Manuel vai
participar de um processo de decisão em grupo baseado no(a):
(A) consenso. (B) voto da liderança.
(C) eleição. (D) unanimidade.
(E) conformidade social.

28
Darcy é o administrador de uma empresa de produtos de
pesca e tem o hábito de delegar competência por meio de
documento formal, indicando com precisão a autoridade
delegante, a autoridade delegada, as atribuições objeto da
delegação e sua vigência. De acordo com o estudo das
funções administrativas, quando um administrador delega
competência ao subordinado, a responsabilidade pela tarefa
delegada é:
(A) exclusiva do superior que a delegou.
(B) exclusiva do subordinado que a recebeu.
(C) dividida entre o superior e o subordinado que a recebeu.
(D) dividida entre o subordinado que a recebeu e outros

colegas de trabalho.
(E) dividida entre o subordinado que a recebeu e seus

demais subordinados, em cadeia.

29
Toda organização precisa comprometer-se com a qualidade
dos serviços prestados. Assim, as organizações de sucesso
aprenderam a valorizar e a ter como objetivo principal:
(A) a influência do meio. (B) a ênfase nos cargos.
(C) a fabricação do produto. (D) as prioridades da direção.
(E) o atendimento ao cliente.

30
Ao tentar descobrir por que os funcionários da empresa em
que trabalha estavam insatisfeitos, Raul constatou que as
promoções, transferências e outras decisões não estavam
acontecendo corretamente por falta de informações adequadas
sobre os funcionários, prováveis merecedores das mesmas.
Constatou, assim, que a organização não conhecia seus
funcionários, não acompanhava suas atuações e desconhecia
a insatisfação, pois não havia sequer registro a respeito.
Essa situação na empresa indica AUSÊNCIA de:
(A) treinamento de pessoal.
(B) avaliação do desempenho.
(C) delegação de competência.
(D) processo seletivo dos funcionários.
(E) planejamento de recursos humanos.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS
31
A operação censitária a ser realizada no próximo ano
envolverá duas grandes pesquisas, que são:
(A) Censo Agrícola 2006 e Contagem da População 2006.
(B) Censo Agropecuário 2006 e Contagem da População 2006.
(C) Censo Agropecuário 2006 e Contagem da População 2007.
(D) Censo Agropecuário 2007 e Contagem da População 2006.
(E) Censo Agropecuário 2007 e Contagem da População 2007.

32
O recenseador receberá uma remuneração variável pelo
número de:
(A) pessoas pesquisadas. (B) unidades coletadas.
(C) dias trabalhados. (D) horas trabalhadas.
(E) habitantes do setor censitário.

33
O Manual do Recenseador é o instrumento de trabalho que
serve para:
(A) mostrar a localização das unidades a serem entrevistadas.
(B) credenciar o recenseador junto ao entrevistado.
(C) orientar o recenseador no desempenho do seu trabalho.
(D) controlar o trabalho de levantamento de dados.
(E) indicar ao recenseador o início e o fim do seu percurso.

34
Assinale a opção que NÃO apresenta uma tarefa do
recenseador.
(A) Comparecer ao Posto de Coleta apenas para devolver o

PDA.
(B) Conferir, com o supervisor, a existência de pendências no

seu trabalho.
(C) Transmitir os dados coletados.
(D) Concluir o trabalho do setor censitário e transmitir os

dados finais.
(E) Receber o material para o desenvolvimento das atividades.

35
O recenseador irá trabalhar numa área denominada:
(A) Área Censitária. (B) Área de Coleta.
(C) Setor de Trabalho. (D) Setor Censitário.
(E) Setor de Coleta.

36
O Mapa do Setor auxilia o Recenseador a identificar:
(A) a área a ser percorrida e os seus limites.
(B) os dados a serem coletados.
(C) os estabelecimentos a serem visitados.
(D) os moradores dos domicílios.
(E) os domicílios particulares.

37
Assinale a opção que constitui Domicílio Particular Permanente.
(A) Cortiços. (B)  Hotéis.
(C) Escolas. (D)  Orfanatos.
(E) Campings.
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38
O Sistema de Posicionamento Global (GPS) registra a(o):
(A) localização (coordenadas) da unidade visitada na área

urbana.
(B) localização (coordenadas) da unidade visitada na área rural.
(C) total de domicílios visitados na área urbana.
(D) total de pessoas recenseadas.
(E) total da região percorrida na área rural.

39
Numa loja em construção mora um operário com sua família.
Trata-se de um:
(A) Domicílio Particular Permanente.
(B) Domicílio Particular Fechado.
(C) Domicílio Particular Improvisado.
(D) Domicílio Coletivo Improvisado.
(E) Domicílio Coletivo.

40
O Recenseador deve recensear, nos locais onde se encontram,
independente do período de afastamento do domicílio, as
pessoas que estão:
(A) em férias, há menos de 12 meses da data de referência.
(B) em viagem de negócios, há menos de 12 meses da data

de referência.
(C) em visita a parente, há menos de 12 meses da data de

referência.
(D) hospitalizadas, temporariamente, há menos de 12 meses

da data de referência.
(E) condenadas com sentença definitiva declarada.

41
Deve ser recenseada num domicílio entrevistado a pessoa que:
(A) está hospedada desde o início de março de 2007.
(B) é marítimo embarcado desde novembro de 2006.
(C) faleceu antes de 31 de março de 2007.
(D) nasceu após 31 de março de 2007.
(E) migrou para o exterior em busca de trabalho e lá fixou

residência.

42
As informações obtidas por meio do Censo Agropecuário permitem:
(A) conhecer o número de domicílios ocupados na área rural.
(B) conhecer as características básicas do perfil demográfico

da população rural.
(C) fiscalizar os estabelecimentos agropecuários.
(D) fornecer estimativas de população da área rural.
(E) conhecer a realidade do processo produtivo agropecuário.

43
A data de referência do Censo Agropecuário é:
(A) a noite de 31 de março de 2006 para 1o de abril de 2006.
(B) a noite de 1o de abril de 2006 para 2 de abril de 2006.
(C) o dia 31 de março de 2006.
(D) o dia 31 de dezembro de 2006.
(E) o dia da visita do recenseador ao estabelecimento.

44
Indique, com relação à pessoa do produtor, no Censo
Agropecuário, a única afirmação  INCORRETA.
(A) Tem a responsabilidade econômica da exploração.
(B) Tem a responsabilidade técnica da exploração.
(C) Pode exercer todas as funções diretamente.
(D) Pode delegar alguns trabalhos cotidianos a um gerente

contratado.
(E) Recebe remuneração em dinheiro ou em produtos.

45
Entre os exemplos abaixo, constitui atividade pecuária apenas a:
(A) produção de mandioca. (B) produção de queijo.
(C) criação de crustáceos. (D) criação de moluscos.
(E) criação de gado de corte.

46
Entre os exemplos abaixo, constitui atividade aqüícola apenas a:
(A) produção de cachaça.
(B) criação de jacaré em cativeiro.
(C) criação de camarões.
(D) criação de capivaras.
(E) criação de animais de grande porte.

47
Assinale, abaixo, a  Unidade que deve ser recenseada no
Censo Agropecuário.
(A) Sítio com criação de animais apenas para experiências

em laboratório.
(B) Hotel-fazenda com criação de trutas para venda.
(C) Hotel-fazenda que tem somente atividades de lazer.
(D) Escola profissional de cerâmica, apenas.
(E) Horta doméstica.

48
Das unidades abaixo relacionadas, assinale a única a ser
recenseada no Censo Agropecuário.
(A) Hortos.
(B) Quintais de residência.
(C) Criação de animais destinados à produção de vacinas.
(D) Atividade industrial de indústrias com produção

agropecuária.
(E) Unidades industriais de transformação/beneficiamento de

produtos agropecuários sem produção agropecuária.

49
Analise os exemplos abaixo.

I - Uma usina de cana-de-açúcar que explora um canavial.
II - Um orfanato que vende seus produtos hortigranjeiros.
III - Um convento que mantém apenas um curso de alfabeti-

zação de adultos.

A(s) unidade(s) que deve(m) ser recenseada(s) é(são):
(A) I, apenas. (B) II, apenas.
(C) III, apenas. (D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.
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50
Analise os seguintes exemplos:

I - a fábrica de celulose Nova Aurora explora uma floresta
de eucaliptos;

II - a fábrica Moinho de Ouro produz farinha de mandioca e
não tem produção agropecuária;

III - o Pesque-pague, localizado na estrada dos Oitis, tem
uma bela criação de peixes.

A(s)  unidade(s) que deve(m) ser recenseada(s) é(são):
(A) I,  apenas. (B) II,  apenas.
(C) III,  apenas. (D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

51
São exemplos de navegadores WEB:
(A) Flash e Outlook Express.
(B) Wordpad e Internet Explorer.
(C) Internet Explorer e Firefox.
(D) Microsoft Word e Flash.
(E) Microsoft Excel e Notepad.

52
Considere o seguinte fragmento de uma planilha Excel:

O valor da célula “C1”, indicado pela fórmula da figura, é:
(A) 200 (B) 30 (C) 20 (D) 0,5 (E) −10

53
Arquivos com extensão “.doc” são tipicamente editados no
aplicativo:
(A) Paint. (B) Access.
(C) Registro do Windows. (D) Microsoft Word.
(E) Windows Explorer.

54
Marque a opção que apresenta um endereço de e-mail.
(A) 200.255.94.197
(B) provedor.com:fulano.pobox
(C) fulano@provedor.com.br
(D) www.provedor.com.br
(E) www.fulano#provedor.com.br!

55
Marque a opção que apresenta somente periféricos de
entrada de dados.
(A) Teclado, pendrive, caixas de som.
(B) Impressora, scanner, teclado.
(C) Microfone, pendrive, monitor.
(D) Mouse, scanner, impressora.
(E) Mouse, teclado, microfone.

56
Sobre a Internet, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Músicas podem ser compartilhadas.
(B) A velocidade de transferência de arquivos é limitada em

1 KB/s.
(C) É possível assistir a filmes diretamente na Internet.
(D) Existem sites que disponibilizam arquivos infectados por vírus.
(E) Existem várias lojas virtuais que vendem seus produtos

pela Internet.

57
Suponha que um e-mail será enviado para os seguintes
destinatários válidos:

De acordo com as informações acima, pode-se afirmar
corretamente que:
(A) o e-mail será enviado para todos os contatos de Sandra.
(B) a cópia oculta do e-mail será direcionada a Marina.
(C) somente João Carlos receberá o e-mail.
(D) João Carlos receberá o e-mail somente quando Marina o ler.
(E) Sandra receberá o e-mail sem que João Carlos e Marina

saibam.

58
No Excel, que ícone aciona o Assistente de Gráfico?

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 

59
O componente do computador responsável por processar
instruções é:
(A) CPU. (B) Drive CD.
(C) Memória RAM. (D) Monitor.
(E) Disco Rígido.

60
Observe o seguinte fragmento da barra de ferramentas de
formatação do Word:

Os dois campos acima, da esquerda para a direita, indicam:
(A) idioma e quantidade de páginas.
(B) tipo e tamanho da fonte.
(C) tipo da fonte e quantidade de páginas.
(D) tipo do parágrafo e quantidade de caracteres na linha.
(E) tipo do parágrafo e quantidade de palavras no parágrafo.
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