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Concurso Público destinado ao provimento de cargos da Companhia de 
Limpeza Urbana de Niterói - CLIN 

 
 

 

      Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 
 
  

 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 13.2 
 

1. Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está 
concorrendo. Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, as 40 (quarenta) questões objetivas. 
Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal. 

 

2. Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido a Folha de Respostas. 
 

3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem na Folha de Respostas. Em caso afirmativo, 
assine-a e leia  atentamente as instruções para o preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente 
ao fiscal. 

 

4. Antes de iniciar a Prova, você deverá transcrever a frase que se encontra na capa deste seu Caderno de 
Questões para o quadro ―Exame Grafotécnico‖ da sua Folha de Respostas. 

 

5. Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido que faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos 
ou desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou 
comunicação.  

 

6. Você vai verificar que cada questão objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas de respostas, sendo apenas 
uma correta. Na Folha de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma alternativa, pois será 
atribuída pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada, ainda que dentre elas se 
encontre a correta. 

 

7. O tempo disponível para você realizar esta prova, incluindo o preenchimento da Folha de Respostas, é de  
4 (quatro) horas. 

 

8. Colabore com o fiscal, na coleta da impressão digital. 
 

9. Use caneta esferográfica de corpo transparente, ponta média e de tinta azul ou preta. 
 

10. Terminando a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas assinada. A não 
entrega da Folha de Respostas implicará na eliminação do concurso. 

 

11. Você só poderá retirar-se definitivamente do local de realização da Prova Objetiva após uma hora, do início 
efetivo da prova. 

 

12. Você poderá levar seu Caderno de Questões, ao terminar a prova, quando faltar no máximo uma hora para 
o término da mesma e desde que permaneça em sala até esse momento. 

 

 

 
FRASE A SER TRANSCRITA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO” 

 
A diferença na vida do paciente. 

                      UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

                        COSEAC – COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA 

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI 
                     CLIN – COMPANHIA DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI 
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Parte I: Língua Portuguesa 
 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas. 

 
 

Primavera 
 

 
1 A primavera chegará, mesmo que ninguém 
mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem 
possua jardim para recebê-la. A inclinação do sol vai 
marcando outras sombras; e os habitantes da mata, 
essas criaturas naturais que ainda circulam pelo ar e 
pelo chão, começam a preparar sua vida para a 
primavera que chega. 
2 Finos clarins que não ouvimos devem soar por 
dentro da terra, nesse mundo confidencial das raízes, 
— e arautos sutis acordarão as cores e os perfumes e 
a alegria de nascer, no espírito das flores. 
3 Há bosques de rododendros que eram verdes 
e já estão todos cor-de-rosa, como os palácios de 
Jaipur. Vozes novas de passarinhos começam a 
ensaiar as árias tradicionais de sua nação. Pequenas 
borboletas brancas e amarelas apressam-se pelos 
ares, — e certamente conversam: mas tão baixinho 
que não se entende. 
4 Oh! Primaveras distantes, depois do branco e 
deserto inverno, quando as amendoeiras inauguram 
suas flores, alegremente, e todos os olhos procuram 
pelo céu o primeiro raio de sol. 
5 Esta é uma primavera diferente, com as matas 
intactas, as árvores cobertas de folhas, — e só os 
poetas, entre os humanos, sabem que uma Deusa 
chega, coroada de flores, com vestidos bordados de 
flores, com os braços carregados de flores, e vem 
dançar neste mundo cálido, de incessante luz. 
6 Mas é certo que a primavera chega. É certo 
que a vida não se esquece, e a terra maternalmente se 
enfeita para as festas da sua perpetuação. 
7 Algum dia, talvez, nada mais vai ser assim. 
Algum dia, talvez, os homens terão a primavera que 
desejarem, no momento em que quiserem, 
independentes deste ritmo, desta ordem, deste 
movimento do céu. E os pássaros serão outros, com 
outros cantos e outros hábitos, — e os ouvidos que por 
acaso os ouvirem não terão nada mais com tudo aquilo 
que, outrora, se entendeu e amou. 
8 Enquanto há primavera, esta primavera 
natural, prestemos atenção ao sussurro dos 
passarinhos novos, que dão beijinhos para o ar azul. 
Escutemos estas vozes que andam nas árvores, 
caminhemos por estas estradas que ainda conservam 
seus sentimentos antigos: lentamente estão sendo 
tecidos os manacás roxos e brancos; e a eufórbia se 
vai tornando pulquérrima, em cada coroa vermelha que 
desdobra. Os casulos brancos das gardênias ainda 
estão sendo enrolados em redor do perfume. E flores 
agrestes acordam com suas roupas de chita multicor. 

9 Tudo isto para brilhar um instante, apenas, 
para ser lançado ao vento, — por fidelidade à obscura 
semente, ao que vem, na rotação da eternidade. 
Saudemos a primavera, dona da vida — e efêmera. 
 
(MEIRELES, Cecília. "Cecília Meireles - Obra em Prosa‖, Vol. 1. 
Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 1998, p. 366.) 

 
 
 
01  A respeito do texto pode-se afirmar que: 
 

(A) apenas nos bosques e jardins é que se 
observam as transformações da natureza que 
anunciam a chegada da primavera.  

(B) a chegada da primavera é um fenômeno natural 
de beleza ímpar, que se manifesta pelo 
movimento do sol e pelas alterações na fauna e 
na flora. 

(C) se os homens insistirem em agredir a natureza, 
corre-se o risco de não mais haver o ciclo das 
estações e, com isso, desaparecer a primavera. 

(D) a durabilidade da estação da primavera está 
condicionada aos poetas, porque só estes, entre 
os humanos, apreciam sua beleza e 
exuberância. 

 
 
 
02  De acordo com o texto, são sinais de chegada 
da primavera os abaixo relacionados, EXCETO: 
 

(A) ―Há bosques de rododendros que eram verdes e 
já estão todos cor-de-rosa, como os palácios de 
Jaipur.‖ (3º §) 

(B) ―a terra maternalmente se enfeita para as festas 
da sua perpetuação.‖ (6º §) 

(C) ―e os ouvidos que por acaso os ouvirem não 
terão nada mais com tudo aquilo que, outrora, se 
entendeu e amou.‖ (7º §) 

(D) ―lentamente estão sendo tecidos os manacás 
roxos e brancos‖ (8º §) 

 
 
 
03  ―A primavera chegará, mesmo que ninguém 
mais saiba seu nome...‖ (1º §) 
 
Para que seja mantido o sentido original da segunda 
oração do fragmento acima, pode-se redigi-la da 
seguinte forma: 

 

(A) se bem que ninguém mais saiba seu nome. 

(B) visto ninguém mais saber seu nome. 

(C) caso ninguém mais saiba seu nome. 

(D) a ponto de ninguém mais saber seu nome. 
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04  ―...e os habitantes da mata, essas criaturas 
naturais que ainda circulam pelo ar e pelo chão, 
começam a preparar sua vida para a primavera que 
chega.‖ (1º §) 
 
No fragmento acima, as vírgulas foram empregadas 
para: 

 

(A) marcar termo adverbial intercalado. 

(B) isolar oração adjetiva explicativa. 

(C) enfatizar o termo sujeito em relação ao 
predicado. 

(D) separar termo em função de aposto. 
 
 
05  ―Há bosques de rododendros...‖ (3º §) 
 
Das alterações feitas na redação da oração acima, 
está em DESACORDO com as normas de 
concordância a seguinte: 

 

(A) Existem bosques de rododendros. 

(B) Deve haver bosques de rododendros. 

(C) Hão de existir bosques de rododendros. 

(D) Haviam bosques de rododendros. 
 
 
06  I – ―...e vem dançar neste mundo CÁLIDO, de 
incessante luz.‖ (5º §) 
 II – ―...e a eufórbia se vai tornando 
PULQUÉRRIMA, em cada coroa vermelha que 
desdobra.‖ (8º §) 
 III - ―Saudemos a primavera, dona da vida — e 
EFÊMERA.‖ (9º §) 
 
A opção em que estão expressos, respectivamente, os 
sinônimos dos adjetivos em destaque acima é: 
 

(A) caloroso / belíssima / passageira. 

(B) apaixonado / riquíssima / interminável. 

(C) experiente / amabilíssima / momentânea. 

(D) astucioso / agradabilíssima / perecedoura. 
 
 
07  A informação sobre o referente do pronome em 
destaque está INCORRETA em: 

 

(A) ―começam a preparar SUA vida para a 
primavera que chega‖ (1º §) / habitantes da 
mata. 

(B) ―começam a ensaiar as árias tradicionais de 
SUA nação‖ (3º §) / passarinhos. 

(C) ―para as festas da SUA perpetuação‖ (6º §) / 
festas. 

(D) ―E flores agrestes acordam com SUAS roupas 
de chita multicor‖ (8º §) / flores agrestes. 

 
 
 

08  ―...por fidelidade à obscura semente...‖ (9º §) 
 
Das alterações feitas no fragmento acima, há erro no 
emprego do acento indicativo da crase em: 

 

(A) por fidelidade àquela obscura semente. 

(B) por fidelidade à essa obscura semente. 

(C) por fidelidade à mesma obscura semente. 

(D) por fidelidade à nova e obscura semente. 
 
 
09  ―Algum dia, talvez, os homens terão a primavera 
que desejarem, no momento em que quiserem...‖ (§ 7) 
 
Das alterações feitas na passagem acima, está 
INADEQUADA a correlação entre os tempos verbais  
em: 

 

(A) Algum dia, talvez, os homens teriam a primavera 
que desejarem, no momento em que quiserem. 

(B) Algum dia, talvez, os homens tenham a 
primavera que desejam, no momento em que 
queiram. 

(C) Algum dia, talvez, os homens tivessem a 
primavera que desejavam, no momento em que 
queriam. 

(D) Algum dia, talvez, os homens terão a primavera 
que desejam, no momento em que queiram. 

 
 
10  ―Enquanto há primavera, esta primavera natural, 
prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos 
novos, que dão beijinhos para o ar azul.‖ (§ 8) 
 
Das alterações feitas na oração adjetiva do período 
acima, está INADEQUADA ao padrão culto da língua a 
seguinte: 

 

(A) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos 
novos, aos quais são atribuídas funções 
primaveris. 

(B) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos 
novos, sob os quais reflete o nascer do sol. 

(C) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos 
novos, para os quais a natureza acena. 

(D) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos 
novos, cujos beijinhos tanto agradam ao ar azul. 
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Parte II: Conteúdo Específico 
 
 
 
11 O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído 
pelo conjunto das ações e dos serviços de saúde sob 
gestão pública. Está organizado em redes 
regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o 
território nacional, com direção única em cada esfera 
de governo. Acerca do SUS, pode-se afirmar que: 
 

(A) insere-se no contexto das políticas públicas de 
seguridade social, que abrangem, além da 
saúde, a previdência e a assistência social. 

(B) é uma estrutura que atua isolada na promoção 
dos direitos básicos de cidadania, universalidade 
de acesso aos serviços de saúde. 

(C) sua fiscalização e controle das ações e dos 
serviços de saúde é de responsabilidade do 
poder privado através de Conferências 
Municipais de Saúde e participação popular. 

(D) obedece a princípios organizativos e 
doutrinários, tais como integralidade de 
assistência, com prioridade para as atividades 
curativas, regionalização e centralização. 

 
 
 
12 Na Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do 
trabalhador um conjunto de atividades que se destina, 
através das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e à proteção da saúde 
dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 
aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho, abrangendo a/o: 
 

(A) produção de bens e serviços em saúde, 
aplicando o sistema de ouvidoria e controle 
social trabalhista. 

(B) formulação e execução da política de 
intervenção nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens. 

(C) controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 

(D) revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na 
sua elaboração a colaboração das entidades 
sindicais. 

 
 
 
 
 
 
 

13  A Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho (PNSST) tem por objetivos a promoção da 
saúde e a melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à 
saúde advindos, relacionados ao trabalho ou que 
ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou 
redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Um dos 
princípios da PNSST é a/o: 

 

(A) diálogo empresarial e criação de legislação 
específica. 

(B) elaboração de manuais de auxílio aos gestores. 

(C) universalidade e prevenção. 

(D) centralização das ações de segurança e saúde 
do trabalhador. 

 
 
14  Com relação ao código de ética de enfermagem, 
julgue os itens abaixo como verdadeiros (V) ou falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta. 
 
 

(  ) O profissional de enfermagem exerce suas 
atividades com competência para a promoção 
do ser humano na sua integralidade, de acordo 
com os princípios da ética e da bioética. 

(  ) É direito do profissional de enfermagem negar 
ou omitir informações sobre o exercício 
profissional quando solicitado pelo Conselho 
Regional de Enfermagem. 

(  ) É responsabilidade e dever do auxiliar de 
enfermagem participar com segurança e 
competência, independente de valores 
religiosos, culturais ou pessoais, de atos 
abortivos previstos em lei. 

(  ) É dever do auxiliar de enfermagem, no exercício 
de suas atribuições, garantir a continuidade da 
assistência de enfermagem em condições que 
ofereçam segurança, mesmo em caso de 
suspensão das atividades profissionais 
decorrentes de movimentos reivindicatórios da 
categoria.  

(  ) No exercício de suas responsabilidades, é 
proibido ao profissional de enfermagem divulgar 
ou fazer referência a casos, situações ou fatos 
de forma que os envolvidos possam ser 
identificados. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

(A) V, V, F, F, V. 

(B) V, F, F, V, V. 

(C) F, V, V, F, V. 

(D) F, F, V, F, F. 
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15  A higienização das mãos é considerada uma das 
principais medidas na redução do risco de transmissão 
de agentes biológicos. Sobre a lavagem das mãos, é 
correto afirmar que: 
 

(A) a higienização das mãos também é indicada 
após contato com o mobiliário e equipamentos 
próximos ao paciente. 

(B) para antissepsia rotineira, se as mãos não 
estiverem visivelmente sujas, devem-se usar 
preferencialmente produtos para higienização 
das mãos à base de glicosídios. 

(C) quando as mãos estão contaminadas com 
sangue, devem-se usar, simultaneamente, 
produtos à base de álcool com sabão 
antisséptico, 

(D) atualmente, uso de luvas de procedimentos grau 
III  substitui a necessidade de higienização das 
mãos. 

 
 
16   Ao Sr. José foram prescritos 120mg de 
aminofilina diluída em 50ml de soro glicosado a 5%. Na 
Unidade só há disponível ampolas com 10ml de 
aminofilina a 2,4%. A quantidade, em ml, de aminofilina 
a 2,4% que o auxiliar de enfermagem deve administrar 
é de: 

 

(A) 2. 

(B) 2,4. 

(C) 5. 

(D) 12. 
 
 
17  Para administrar 1.500.000 UI de penicilina 
cristalina, o auxiliar de enfermagem deverá aspirar de 
um frasco de 10.000.000UI que foi diluído em 6 ml de 
água destilada, o volume, em mililitros, de: 

 

(A) 0,5. 

(B) 0,9. 

(C) 1,2. 

(D) 1,5. 
 
 
18 Considerando-se o estabelecido na Norma 

Regulamentadora 32, que trata da segurança e saúde 

no trabalho em estabelecimento de saúde, quanto às 
medidas de proteção, o empregador deve vedar: 
 

(A) lavatórios no interior das enfermarias e/ou 
consultórios. 

(B) o uso de adornos e o manuseio de lentes de 
contato nos postos de trabalho. 

(C) vestimentas de trabalho em condições 
confortáveis. 

(D) equipamentos de proteção individual e de uso 
coletivo. 

19  As lesões por esforços repetitivos (LER) e os 
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 
(Dort) são danos decorrentes da utilização excessiva, 
imposta ao sistema musculoesquelético, e da falta de 
tempo para recuperação. Quanto aos objetivos dos 
profissionais de saúde na abordagem dos casos de 
LER/DORT, pode-se afirmar que: 

 

(A) devem-se restringir ao acolhimento humanizado 
e qualificado nos serviços assistenciais e ao 
encaminhamento a terapias alternativas. 

(B) frente à alta prevalência de LER/Dort nas 
empresas, cabem aos profissionais atitudes de 
adequação dos trabalhadores às características 
organizacionais das empresas. 

(C) devem manter uma atitude ativa frente às 
possibilidades de prevenção, ou seja, 
desenvolverem ações de vigilância e in-
tervenção, para que se evitem novos casos. 

(D) por abranger quadros clínicos graves do sistema 
musculoesquelético, a abordagem tem caráter 
medicamentoso com objetivo curativo. 

 
 
20  As exposições ocupacionais a materiais 
biológicos potencialmente contaminados são um sério 
risco aos profissionais em seus locais de trabalho. 
Todos os casos de acidente com material biológico 
devem ser:  
 

(A) encaminhados com urgência ao hospital mais 
próximo, que providenciará a profilaxia pós-
exposição por meio de vacinação. 

(B) comunicados ao INSS, por meio da 
Comunicação de Acidente de Trabalho, e ao 
Ministério da Saúde, por meio do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação. 

(C) orientados a lavar o local exposto com água e 
sabão e, nos casos de exposição percutânea ou 
cutânea, utilizar hipoclorito de sódio. 

(D) direcionados ao controle médico e a um 
programa de treinamento  sobre o uso de EPI, a 
fim de se formar uma consciência preventiva. 

 
 
21  De acordo com a Norma Regulamentadora 9, 
que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, são considerados agentes biológicos 
os/as: 

 

(A) radiações. 

(B) ruídos. 

(C) vapores. 

(D) parasitas. 
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22  Um trabalhador que desenvolve a função de gari 
procurou o ambulatório com um ferimento superficial, 
sem presença de corpo estranho ou tecido 
desvitalizado e com história vacinal de 3 doses de 
vacina antitetânica, sendo a última dose há menos de 
5 anos. Diante deste caso, o auxiliar de enfermagem 
do trabalho deverá seguir a seguinte conduta profilática 
para o tétano: 
 

(A) promover a limpeza e desinfecção da ferida. 

(B) vacinar e aprazar a dose de reforço para 
complementar o esquema básico de vacinação. 

(C) considerar a indicação de imunização passiva 
com soro antitetânico e imunoglobulina. 

(D) administrar vacina antitetânica. 
 
23 As Precauções Universais, atualmente 
denominadas Precauções Básicas ou Padrão, são 
medidas de prevenção que devem ser utilizadas na 
assistência a todos os pacientes, independentemente 
do seu diagnóstico, dentre elas: 

 

(A) desprezar todo material pérfuro-cortante, mesmo 
que estéril, em recipientes resistentes a 
perfurações. 

(B) utilizar, se necessário, para fixar papéis, apenas 
agulhas limpas e de grosso calibre. 

(C) separar, após administração da medicação, a 
seringa da agulha e desprezá-las em recipientes 
específicos. 

(D) reencapar agulhas utilizadas em pacientes 
soropositivos. 

 
24  Durante a jornada de trabalho, um operador de 
roçadeira sofreu um traumatismo superficial aberto, 
caracterizado por uma ferida incisa que atingiu o tecido 
celular subcutâneo. Para limpeza de feridas com esta 
característica, o auxiliar de enfermagem do trabalho 
deve usar: 
 

(A) nitrato de prata. 

(B) soro fisiológico. 

(C) glutaraldeído. 

(D) álcool gel. 
 
25  De acordo com a Norma Regulamentadora 5, a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
tem como objetivo(s): 

 

(A) constituição e organização dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho. 

(B) elaboração de um programa bienal de 
segurança. 

(C) prevenção de acidentes e doenças decorrentes 
do trabalho. 

(D) organização e administração de programas de 
registro de acidentes e recuperação do 
trabalhador. 

26  A prova tuberculínica indicada para auxiliar no 
diagnóstico da tuberculose consiste na inoculação de 
um derivado proteico do Micobacterium tuberculosis no 
terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, 
por via: 

 

(A) intramuscular. 

(B) subcutânea. 

(C) intradérmica. 

(D) venosa. 
 
 
 

27  Para a verificação da pressão arterial, o 
procedimento correto é: 
 

(A) verificar se o paciente não ingeriu bebidas 
alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 
minutos antes. 

(B) certificar-se de que o paciente está com a bexiga 
cheia e que não praticou exercícios físicos há 
menos de 90 minutos. 

(C) manter o braço do paciente abaixo da linha do 
coração, com a palma da mão voltada para 
baixo. 

(D) Manter, como posição recomendada, o paciente 
deitado.  

 
 
 
28  O termo bradicardia significa: 

 

(A) pulso normal com volume perceptível. 

(B) frequência cardíaca acima do normal. 

(C) frequência cardíaca abaixo do normal. 

(D) pulso fino. 
 
 
 

29 Considerando-se a administração de 
medicamentos por via parenteral, é correto afirmar 
que: 
 

(A) os medicamentos parenterais têm forma de 
creme e óvulos, que são introduzidos com o 
auxílio de um aplicador de uso individual. 

(B) para a administração de medicamentos por esta 
via deve-se usar o conta-gotas, e o paciente 
deve manter a cabeça inclinada para trás. 

(C) as formulações destinadas para uso nesta via 
podem ser sólidas ou líquidas e são indicadas 
principalmente para a estimulação da peristalse. 

(D) utilizam-se comumente nesta via as formas de 
administração subcutânea, intradérmica, 
intramuscular e endovenosa. 
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30  A insulina é um hormônio que deve ser 
conservado de maneira adequada. Para que sejam 
garantidas as suas propriedades farmacológicas é 
necessário: 

 

(A)  manter o frasco de insulina abaixo de 2º C. 

(B) evitar a armazenagem em locais que não 
tenham geladeiras. 

(C) expor os frascos à luz do sol, pois, caso 
contrário, a insulina pode sofrer degradação. 

(D) transportar a insulina em embalagem térmica 
com gelo seco. 

 
 

Parte III: Informática 
 
31  Na configuração da fonte no MS Word 2010, 
―itálico‖ e ―relevo‖ são, respectivamente, opções de: 

 

(A) efeito e estilo de sublinhado. 

(B) estilo da fonte e efeito. 

(C) efeito e estilo da fonte. 

(D) estilo de sublinhado e efeito. 
 
32  Considere a seguinte planilha do MS Excel 2010 
contendo células formatadas com sua configuração 
original: 
 

 
 
O resultado da aplicação da fórmula que está digitada 
na célula D8 é: 

 

(A) 4,4. 

(B) 11,5. 

(C) 11. 

(D) 13,5. 
 
33  São normalmente funcionalidades de um 
software antivírus as abaixo relacionadas, EXCETO: 

 

(A) impedir que um hacker explore vulnerabilidades 
em seu sistema. 

(B) analisar downloads da Internet. 

(C) procurar programas maliciosos nos anexos dos 
e-mails. 

(D) verificar continuamente os discos rígidos e 
discos removíveis. 

34  No Sistema Operacional Windows, o 
desfragmentador de discos (Defrag) e o verificador de 
erros de disco (Scan Disk) são exemplos de: 

 

(A) firmware. 

(B) aplicativo. 

(C) software livre. 

(D) utilitário. 
 
35  O endereço exclusivo de uma página web que 
indica o caminho da rede, o domínio e o servidor na 
Internet, é conhecido como: 
 

(A) www. 

(B) home page. 

(C) protocolo. 

(D) URL. 
 
36  São exemplos de software livre: 
 

(A) Adobe Acrobat Reader e Linux. 

(B) Skype e Google Chrome. 

(C) Mozilla Firefox e LibreOffice. 

(D) Winrar e Facebook. 
 

37  São componentes do pacote LibreOffice 4.2: 
 

(A) Base, Calc, Draw, Impress, Math e Writer. 

(B) Draw, Math, Writer, Eudora, Impress e Calc. 

(C) Publisher, Base, Impress, Writer, Calc e Draw. 

(D) Paint, Writer, Impress, Math, Draw e Calc. 
 

38  São duas características das memórias RAM: 
 

(A) volátil e memória de acesso aleatório. 

(B) não volátil e memória de acesso aleatório. 

(C) memória de somente leitura e não volátil. 

(D) memória de acesso sequencial e volátil. 
 

39  No Windows 7, existem miniprogramas que 
oferecem informações rápidas e acesso fácil a 
ferramentas utilizadas com frequência. Esses 
miniprogramas são conhecidos com: 
 

(A) Programas padrão. 

(B) Gadgets. 

(C) Cookies. 

(D) Pop-ups. 
 

40  São exemplos de distribuições Linux: 
 

(A) Squid e Kerberos. 

(B) Lilo e Grub. 

(C) Suse e Red Hat. 

(D) KDE e Gnome. 
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