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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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De acordo com o texto, é possível afirmar que 
(A) uma condição para não se dialogar em tempos de crise 

financeira	é	estar	estressado.	
(B)	 o	 dinheiro	 só	 não	 é	 o	 principal	 motivo	 de	 briga	 entre	

casais	quando	as	coisas	estão	financeiramente	bem.	
(C)	 quando	a	situação	financeira	está	comprometida	dentro	

de um lar, nem mesmo com esforço por parte de ambos, 
é	possível	contornar	as	brigas.

(D) mundialmente, somente metade da população de casais 
se preocupa com os gastos do cônjuge. 

(E)	 o	diálogo	frequente	não	é	um	bom	caminho	para	resolver	
a	situação	financeira	quando	a	grana	é	pouca.	

Assinale a alternativa em que o “se” destacado NÃO 
introduz uma oração adverbial. 

(A) “Se	 apenas	 um	 exerce	 controle	 sobre	 as	 finanças,	 o	
outro pode acabar se sentindo excluído e impotente.”

(B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 importante	 que	 o	 casal	 fale	 a	
mesma língua quando se trata de dinheiro.”

(C) “Nunca tente conversar se você estiver muito estressado 
com suas contas.”

(D) “Se você e seu companheiro não conseguem falar sobre 
o	 assunto	 sem	 que	 isso	 vire	 um	 pé	 de	 guerra,	 e	 isso	
está colocando seu relacionamento em risco, pense em 
procurar ajuda...”

(E) “Pensamento positivo: se vocês souberem lidar com 
problemas	 financeiros,	 isso	 significa	que	 terão	 jogo	de	
cintura...”

Assinale a alternativa em que NÃO há dígrafo na 
palavra.

(A) Terreno. 
(B) Pouquinho.
(C) Estresse. 
(D) Cumprimento.
(E) Briga. 

Em “... com um pouquinho de esforço, dá pra lidar 
com essa parte chata da vida a dois e barrar as 
brigas antes mesmo que elas comecem.”, a palavra 
em destaque

(A) encontra-se grafada adequadamente de acordo com a 
norma padrão-culta da língua. 

(B)	 é	uma	conjunção	que	indica	finalidade.	
(C)	 é	a	forma	coloquial	da	preposição	“para”.
(D) poderia ser omitida na expressão sem que houvesse 

qualquer prejuízo no sentido. 
(E) encontra-se entre a contração da preposição + artigo 

(de+a) e o verbo. 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Dinheiro lidera os motivos de brigas entre casais no País

Quando o orçamento está curto, conversar com frequência 
sobre o assunto é uma boa saída para você sentir que está 

no controle da situação

Mesmo quando as finanças vão bem, dinheiro é o 
principal motivo de briga entre casais. Se as contas andam 
apertadas, então, o terreno é propício para que ambos 
descontem suas ansiedades um no outro. Mas, com um 
pouquinho de esforço, dá pra lidar com essa parte chata 
da vida a dois e barrar as brigas antes mesmo que elas 
comecem. Em primeiro lugar, é importante que o casal fale 
a mesma língua quando se trata de dinheiro (na próxima 
página, montamos um teste para vocês avaliarem se estão 
mesmo alinhados). Pesquisa mundial feita recentemente 
mostrou que 72% dos casais se preocupam com os gastos 
do parceiro. Se um se sacrifica para economizar, e o outro 
torra a grana, problemas à vista.

Quando o orçamento está curto, conversar com 
frequência sobre o assunto é uma boa saída para você sentir 
que está no controle da situação. Só fique esperto para 
bater este papo no momento certo. “Nunca tente conversar 
se você estiver muito estressado com suas contas”, sugere 
o consultor financeiro Jill Gianola. Em vez disso, procure 
uma hora em que os dois estejam calmos e sem distração.

É importante que o casal esteja alinhado nas decisões 
de com o quê gastar, como economizar e quanto investir. Se 
apenas um exerce controle sobre as finanças, o outro pode 
acabar se sentindo excluído e impotente. É bacana que 
vocês decidam juntos quem paga o quê – e como. A renda 
de vocês é unificada ou cada um tem sua conta separada no 
banco? Vocês consultam um ao outro antes de fazer uma 
aquisição que comprometa o orçamento da casa? Quem é 
o responsável pelas contas? Se vocês estão se entendendo 
do jeito que está, ótimo. Mas, de qualquer forma, a regra 
de ouro pra não rolar estresse é não esconder do parceiro 
nenhum tipo de gasto.

Brigas sobre dinheiro são um dos principais motivos 
que levam um casal ao divórcio. Se você e seu companheiro 
não conseguem falar sobre o assunto sem que isso vire um 
pé de guerra, e isso está colocando seu relacionamento em 
risco, pense em procurar ajuda. Um consultor financeiro 
pode dar dicas de como administrar as finanças, enquanto 
uma terapia de casal pode ajudar os dois a resolverem certas 
diferenças. O segredo é conversar, ter comprometimento 
e não culpar o outro por fatores que estão fora de seu 
controle. Pensamento positivo: se vocês souberem lidar 
com problemas financeiros, isso significa que terão jogo de 
cintura para enfrentar outras situações difíceis – e sairão 
dessa fortalecidos.

Texto adaptado – Fonte: http://www.meionorte.com/noticias/jor-
nais-e-revistas/dinheiro-lidera-os-motivos-de-brigas-entre-casais-no

-pais-86284.html

QUESTÃO 04
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Assinale a alternativa cuja grafia da palavra esteja 
adequada.

(A) Administrassão.
(B) Orssamento.
(C) Conpanheiro.
(D) Pesquiza.
(E) Ansiedade.

Em “O segredo é conversar, ter comprometimento e 
não culpar o outro por fatores que estão fora de seu 
controle.”, a vírgula foi empregada para 

(A) separar o aposto.
(B) marcar inversão do adjunto. 
(C) separar elementos de mesmo nível sintático.
(D) separar oração explicativa.
(E) dar ênfase à oração que a antecede.

Em “Em vez disso, procure uma hora...”,  o verbo em 
destaque  

(A) indica uma sugestão para uma possível ação.
(B) indica que uma ação foi concretizada. 
(C) indica a certeza de um fato prestes a acontecer. 
(D) está no futuro do presente do indicativo.
(E)	 não	indica	qualquer	ação,	pois	é	verbo	de	estado.		

Em “isso significa que terão jogo de cintura 
para enfrentar outras situações difíceis...”, 
morfologicamente, as palavras em destaque são, 
respectivamente, 

(A) pronome, substantivo
(B) conjunção, adjetivo. 
(C) numeral, substantivo.
(D) pronome, adjetivo.
(E) adjetivo, pronome. 

Em “‘Nunca tente conversar se você estiver muito 
estressado com suas contas’”, as aspas foram 
empregadas no texto

(A) para apresentar um pensamento do autor do texto. 
(B) para indicar uma ironia do autor do texto. 
(C)	 para	indicar	uma	ironia	do	consultor	financeiro.	
(D) para indicar uma citação. 
(E) para realçar uma informação considerada importante. 

“Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 
72% dos casais se preocupam com os gastos do 
parceiro.” 
Com relação ao excerto acima, verifique a função 
sintática da palavra ou expressão destacada e 
assinale a alternativa que apresenta a análise correta 
de acordo com a sugestão entre parênteses a seguir. 

(A) “Pesquisa mundial	 feita	 recentemente...”	 (núcleo	 do	
sujeito).

(B) “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% 

dos casais...” (sujeito).
(C) “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% 

dos casais...” (verbo de ligação).
(D) “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 

72%...” (verbo intransitivo).
(E) “Pesquisa mundial feita recentemente...” (locução 

verbal).

Quando calculamos 72% de uma quantidade de 300, 
qual é o valor encontrado?

(A) 124
(B) 178
(C) 196
(D) 210
(E) 216

Em um determinado sábado, dois filmes iam estrear 
no cinema. A sala que ia passar o filme X tem 
capacidade para 60 pessoas, e a sala que ia passar 
o filme Y tem capacidade para 150 pessoas. Neste 
sábado, compareceram para assistir a um dos filmes 
70 pessoas. Sendo assim, o que podemos com 
certeza afirmar?

(A)	 Todos	foram	assistir	ao	filme	Y.
(B)	 Pelo	menos	10	pessoas	assistiram	ao	filme	X.
(C)	 Pelo	menos	10	pessoas	assistiram	ao	filme	Y.
(D)	 Exatamente	10	pessoas	assistiram	ao	filme	Y.
(E)	 Metade	das	pessoas	assistiram	ao	filme	X.

Considere a sequência:

10; 13; 16; 19; 22;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?
(A) 25
(B) 26
(C) 27
(D) 28
(E) 29

Quatro quilos de açúcar serão divididos igualmente 
em cinco potes. Quanto de açúcar cada pode 
receberá?

(A) 0,6 kg
(B) 0,8 kg
(C) 0,9 kg
(D) 0,95 kg
(E) 1,1 kg

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
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Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011,  a integralização do capital social da EBSERH 
será realizada com recursos oriundos de dotações 
consignadas no orçamento _______________, bem 
como pela incorporação de qualquer espécie de 
bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

(A) da União
(B) dos Estados
(C) dos Municípios
(D) dos Estados e Municípios
(E) do Distrito Federal

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943, e legislação complementar, condicionada a 
contratação à prévia aprovação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, observadas as 
normas específicas editadas ___________________.

(A) pela Diretoria Executiva
(B) pelo Conselho Fiscal
(C)	 pelo	Ministério	da	Saúde
(D) pelo Conselho Consultivo
(E) pelo Conselho de Administração

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro 
de 2011, o órgão de orientação superior da EBSERH 
é o Conselho de Administração, composto por 
nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado 
______________.

(A)	 da	Saúde
(B) da Educação
(C) do Esporte
(D) da Cultura
(E) do Trabalho e Emprego

QUESTÃO 18

QUESTÃO 16

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto nº 7. 661, de 28 de dezembro 
de 2011, a Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, 
_______________ e, extraordinariamente, sempre que 
convocada pelo Presidente da EBSERH, deliberando 
com a presença da maioria de seus membros.

(A) uma vez por mês
(B) duas vezes por mês
(C) uma vez por semana
(D) duas vezes por semana
(E) três vezes por mês

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com o Regimento 
Interno Revisado da EBSERH. Compete ao Conselho 
de Administração opinar e submeter à aprovação do 
Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do 
Ministro de Estado da Educação: 

I. relatórios de administração e demonstrações 
contábeis anuais da Ebserh.

II. propostas de destinação de resultados e 
eventuais lucros.

III. propostas de criação de subsidiárias.

IV. propostas de dissolução, cisão, fusão ou 
incorporação que envolvam a Ebserh.

(A) Apenas II, III e IV. 
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 19
Um mercado vende duas marcas diferentes de leite e 
fez uma pesquisa para saber qual das duas marcas 
os consumidores preferiam comprar. Sabendo que 
todos os entrevistados optaram por pelo menos 
uma das duas marcas, que 70% dos entrevistados 
votaram na marca A e que 60% votaram na marca B. 
Então qual é a porcentagem de entrevistados que 
votaram nas duas marcas, A e B?

(A) 30%
(B) 25%
(C) 20%
(D) 19%
(E) 15%

QUESTÃO 15

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 17

QUESTÃO 20
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Nos termos da Lei nº 8.142/1990, preencha a lacuna 
e assinale a alternativa correta. A Conferência de 
Saúde reunir-se-á a cada _________________ com 
a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta 
ou pelo Conselho de Saúde.

(A) trinta dias
(B) seis meses
(C) quatro anos
(D) um ano
(E) noventa dias

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 
de junho de 2011, a  cada _______, o Ministério da 
Saúde consolidará e publicará as atualizações 
da Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde - RENASES. 

(A) dois anos
(B) três meses
(C) seis meses
(D) um ano
(E) cinco anos 

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho 
Nacional da Saúde, as vagas de conselheiros dos 
Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas 
em _______ a entidades representativas dos 
trabalhadores da área de saúde. 

(A) 10%
(B) 25%
(C) 30%
(D) 45%
(E) 50%

Em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 2010 
(instalação padrão português – Brasil), um usuário 
inseriu nas células A1, A2 e A3, respectivamente, 
os valores 10, 20 e 30. Na célula A4, ele calculou a 
média destes três valores e o valor obtido foi 20.
Assinale a alternativa que apresenta a única 
opção INCORRETA que não deve ser utilizada pelo 
usuário para este cálculo.

(A) =MÉDIA(A1:A3)
(B) =(A1+A2+A3)/3
(C)	 Selecionar	 as	 células	A1,	A2	e	A3	e	em	Auto	Soma	

selecionar	a	opção	Média.
(D) =MÉDIA(A1;A2;A3)
(E) =MEDIANA(A1;A3)

QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s) de acordo com a Constituição 
Federal. 

I.  A assistência à saúde não é livre à iniciativa 
privada. 

II. As instituições privadas não poderão 
participar de forma complementar do 
sistema único de saúde.

III. É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos.

IV. É absolutamente vedada a participação 
direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no 
País.

(A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas IV.
(D) Apenas III.
(E) I, II, III e IV.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

I. promover a articulação da política e dos 
planos de saúde.

II. realizar pesquisas e estudos na área de 
saúde.

III. definir as instâncias e mecanismos de 
controle e fiscalização inerentes ao poder 
de polícia sanitária.

IV. fomentar, coordenar e executar programas 
e projetos estratégicos e de atendimento 
emergencial.

(A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II, III e IV.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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Considerando que um professor da disciplina de 
matemática deseja aplicar em sua aula o programa 
de planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 
(instalação padrão português – Brasil) tendo como 
conteúdo analise e comparações de gráficos, 
relacione as colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

Itens
1. Gráficos de Colunas.
2. Gráficos de Superfície.
3. Gráficos de Barras.
4. Gráficos de Roscas.

Opções
x) É útil quando se deseja encontrar combinações 
vantajosas entre dois conjuntos de dados. Como 
em um mapa topográfico, cores e padrões indicam 
áreas que estão no mesmo intervalo de valores.
y) Exibem dados em anéis, nos quais cada anel 
representa uma série de dados.
w) São úteis para mostrar dados alterados durante 
um período de tempo ou ilustrar comparações 
entre itens.
z)  Ilustram comparações entre itens individuais.

(A) 1z – 2x – 3w – 4y.
(B) 1y – 2z – 3x – 4w.
(C) 1w – 2x – 3z – 4y.
(D) 1z – 2y – 3w – 4x.
(E) 1x – 2w – 3y – 4z.

Um técnico em informática está montando um 
computador e irá utilizar algumas peças que já 
possui e comprar outras novas. A relação a seguir 
mostra as peças novas utilizadas e algumas de 
suas características.

- Placa mãe com Socket 1155, 2 slots para memória 
DIMM DDR3, 4 conectores SATA, 1 conector 24 
pinos ATX.
- Fonte de energia Padrão ATX 20+4 P 400W (1x 
20/24 pinos- 1x Auxiliar ATX- 4x Alimentação 
periféricos- 1x Alimentação drive- 2x Serial ATA- 
2x IDE).
- HD (Hard Disk) Sata, 500 GB de capacidade, 7200 
RPM.
- Memória RAM 2GB DDR2 800MHz.
- Processador Intel Core i3 – Terceira Geração.

Considerando as informações apresentadas, 
assinale a alternativa que apresenta o Hardware 
incompatível entre as novas peças compradas, 
que irá impossibilitar a montagem da máquina.

Obs.: Analisar a compatibilidade apenas das peças 
compradas.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

(A) Placa Mãe.
(B) Fonte de Energia.
(C) HD (Hard Disk).
(D) Memória RAM.
(E) Processador.

Um técnico em Hardware tem uma placa mãe com 
Socket LGA1155, assinale a seguir o processador 
que ele poderá utilizar nesta placa.

(A) Intel Core i5 – 3ª geração.
(B) Phenom II.
(C) AMD Athlon II.
(D) Realtek Intel – 1ª geração.
(E) AM3 Phenom II.

Ajuda a escrever e executar comandos do MS-DOS 
e outros comandos do computador. Através dele é 
possível executar tarefas em um computador sem 
usar o mouse ou toques. Esta é a função
Obs: Considere o Sistema Operacional Windows 7  
(instalação padrão em português - Brasil).

(A) do Prompt de Comando.
(B) do Desfragmentador.
(C) da Ferramenta do Sistema.
(D) do Windows Explorer.
(E) do Comando de Rede.

Sobre o Acessório Calculadora do Sistema 
Operacional Windows 7 (instalação padrão 
português – Brasil), assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Proporciona	através	de	Menu	Exibir	a	opção	Cálculo	
de data.

(B) A opção Planilhas do Menu Exibir apresenta o item 
Leasing de Veículo.

(C)	 Opção	 para	 Salvar	 cálculos	 é	 clicar	 Arquivo	 em	
seguida Salvar Como.

(D) Ctrl+U e atalho para Conversão de Unidades.
(E) Os tipos de exibição da Calculadora são: Padrão, 

Científica,	Programador	e	Estatística.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
O ________ é um Sistema Operacional de 
código fonte ___________, responsável pelo 
funcionamento do computador, e que faz a 
comunicação entre hardware e ________________.

(A) Windows / aplicativo / computador
(B) Linux / inativo / computador
(C) Windows / aberto / software
(D) Linux /fechado / usuário
(E) Linux / aberto / software
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QUES 33
Sobre Conta de Usuário do Sistema Operacional 
Windows 7 (instalação padrão português – Brasil), 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) É possível escolher uma imagem associada à Conta 
de Usuário, que será exibida nas telas ou menus que 
mostram o nome de usuário, como na tela de boas-
vindas ou no menu Iniciar.

(B) Um dos caminhos a seguir para abrir Contas de Usuário 
é	clicando	no	botão	Iniciar,	em	Painel	de	Controle,	em	
Contas de Usuário e Segurança Familiar (ou clique em 
Contas de Usuário, se estiver conectado a um domínio 
de rede) e depois em Contas de Usuário.

(C) Quanto à imagem na conta do usuário pode se usar 
qualquer tamanho que tenha uma das seguintes 
extensões de nome de arquivo: .jpg, .png, .bmp , .gif, 
.cdr, .xls, . e .docx.

(D) Windows requer pelo menos uma conta administrador 
no computador. Se o usuário  tiver apenas uma conta 
no computador, não pode alterá-la para uma conta 
padrão.

(E) Para alternar para outra Conta de Usuário, basta usar 
a opção que o Windows oferece de Troca Rápida de 
Usuário, exceto na versão Windows 7 Starter.

Assinale o comando do Linux que lista arquivos 
em um diretório.

(A) cmd
(B) ls
(C) cd
(D) lep
(E) mv

O LibreOffice oferece programas aplicativos 
como: editor de textos, planilha, apresentação, 
editor de desenhos e banco de dados. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta um programa do 
pacote LibreOffice.

(A) Impress.
(B) Writer.
(C) Match.
(D) Word.
(E) Calc.

Assinale a alternativa que apresenta o protocolo 
responsável pela transmissão de dados sem fio.

(A) IEEE 802.3
(B) IEEE 802.2
(C) TCP
(D) IEEE 802.10
(E) IEEE 802.11

Sobre conceitos de protocolo, o modelo OSI 
(Open Systems Interconection) é composto por 
sete camadas, assinale a alternativa que aponta 
a Camada responsável pela transferência de 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 41

QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

dados entre dois pontos de forma transparente e 
confiável com funções como controle de fluxo e 
correção de erro fim a fim. 

(A) Transporte.
(B) Rede.
(C) Sessão.
(D) Aplicação.
(E) Física.

Programa malicioso que dispõe de mecanismos de 
comunicação com o invasor que permitem que ele 
seja controlado remotamente. Esta é a definição 
de

(A) Worm.
(B) Bot.
(C) Trojan.
(D) Adware.
(E) Spam.

Pessoa com conhecimentos elevados de 
computação e segurança e que utiliza seus 
conhecimentos para fins criminosos, destruição 
de dados ou interrupção de sistemas. Está é a 
definição de

(A) Hacker.
(B) Gamers.
(C) Hipsters.
(D) Flood.
(E) Cracker.

Uma das maneiras de proteção do computador 
e seus arquivos é o uso do antivírus, que 
são programas de computador concebidos para 
prevenir, detectar e eliminar vírus de computador. 
Assinale a alternativa que NÃO aponta um 
antivírus.

(A) AVG.
(B) PANDA.
(C) AVAST.
(D) Ferramenta de Captura (Windows 7).
(E) Microsoft Security Essentials.

Sobre conceitos de Segurança da Informação, 
assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos 
seus principais pilares.

(A) Privacidade.
(B) Integridade.
(C)	 Não	Repúdio.
(D) Registro ®.
(E) Disponibilidade.

No Processador de texto Microsoft Word 
2010 (instalação padrão português – Brasil), a 
ferramenta que tem como definição inserir texto 
fantasma atrás do conteúdo da página é

(A) Word Art.

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36
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Vários são os dispositivos de hardware e software 
usados para controlar a comunicação entre 
os componentes de uma rede. Alguns desses 
equipamentos têm a finalidade de interpretar 
sinais digitais processados na rede e encaminhá-
los ao seu destino obedecendo padrão e protocolo. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
exemplo deste equipamento.

(A) Hub.
(B) Placa de Som.
(C) Placa de Rede.
(D) Routers.
(E) Bridges.

Sobre conceitos de Backup (cópias de segurança), 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Backups de informações sigilosas são indicados 
serem executados em formato criptografado.

(B) Cópias de segurança devem conter apenas arquivos 
confiáveis	 do	 usuário,	 ou	 seja,	 arquivos	 livres	
de ameaças como malware, garantindo assim a 
integridade dos mesmos.

(C) Arquivos não podem ser compactados para execução 
de cópia de segurança, pois há perda de qualidade e 
confiança	em	arquivos	compactados.

(D) CD-R, DVD-RW, HD Externo, Pen-Drive são exemplos 
de dispositivos de armazenamento para utilização em 
cópias de segurança.

(E)	 Backup	 Diferencial	 é	 um	 tipo	 de	 cópia	 de	 arquivos	
criados	ou	alterados	após	o	último	backup	completo	
(Backup Full).

Considerando o Processo de Instalação do pacote 
de aplicativos Microsoft Office e LibreOffice, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Por	ser	um	pacote	de	programas	gratuito,	não	é	possível	
a	 instalação	do	Libre	Office	em	um	computador	que	
tenha o Sistema Operacional Windows instalado.

(B)	 Um	 computador	 com	 o	 Pacote	 Microsoft	 Office	
instalado não permitirá a instalação do Pacote 
LibreOffice	devido	à	incompatibilidade	de	código	fonte.

(C)	 A	instalação	do	Pacote	Microsoft	Office	somente	será	
permitida	através	de	uma	mídia	 (CD/DVD),	pois,	por	
ser	 um	pacote	 de	 programas	 pago,	 não	 é	 permitido	
seu download pela Internet.

(D)	 O	pacote	de	programas	Microsoft	Office	2010,	por	ser	
sua	última	versão,	somente	é	possível	sua	instalação	
em uma máquina com o Sistema Operacional Windows 
8 instalado.

(E)	 Ao	 iniciar	 um	 programa	 do	 Microsoft	 Office	 pela	
primeira vez após instalação, será solicitado que seja 
inserido a Chave do Produto, caso ela não tenha sido 
inserida durante a instalação.

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 49

(B) Marca D’água.
(C) Realce.
(D) Efeitos de textos.
(E) Pincel de Formatação.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. 
Um documento criado no Microsoft Word 
2010(instalação padrão português – Brasil) quando 
é convertido para o formato _________, poderá 
ser visualizado em outros dispositivos de forma 
idêntica ao documento original, independente de 
ter ou não o programa Word instalado. 

(A) CDR
(B) PDF
(C)	 XLS
(D)	 TXT
(E)	 EXE

No apresentador Power Point 2010 (instalação 
padrão português – Brasil), a Barra que oferece um 
local para exibir informações úteis para o usuário 
como número de slides, nome do tema e idioma, 
sem interromper o trabalho do usuário, denomina-
se

(A) barra de Status.
(B) barra de Formatação.
(C) barra de Menu.
(D)	 barra	de	Classificação.
(E) barra de Ferramentas Padrão.

Sobre conceitos de internet e correio eletrônico, 
assinale a alternativa correta.

(A) Ao anexar um arquivo a um e-mail, o referido arquivo 
será transferido ao e-mail e não estará mais arquivado 
na máquina local do usuário.

(B)	 Download	 é	 a	 transferência	 de	 dados	 de	 um	
computador local para um computador remoto.

(C)	 Enviar	um	e-mail	com	Cco	significa	enviar	um	e-mail	
com cópia oculta.

(D)	 O	Internet	Explorer	é	um	software	aplicativo	de	correio	
eletrônico.

(E)	 A	 tecla	 F1	 é	 utilizada	 para	 atualizar	 uma	 página	 na	
internet.

Sobre teclas de atalho do browser Google Chrome 
(instalação padrão português – Brasil), assinale a 
alternativa correta.
Obs.: O caractere + é utilizado apenas para 
interpretação.

(A) Ctrl+N deixa a fonte da página aberta em Negrito.
(B) Ctrl+O abre uma janela para navegação oculta.
(C) Ctrl+Tab abre um link em uma nova janela.
(D) F5 recarrega a página atual.
(E)	 Ctrl+9	fecha	a	última	guia.
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QUESTÃO 50
Sobre os compactadores de Arquivos, assinale a 
alternativa correta.

(A) Compactadores de arquivos são softwares 
especializados em gerar uma representação mais 
eficiente	de	arquivos	de	mídia,	não	sendo	possível	sua	
utilização para outros tipos de arquivo.

(B) Compactadores são softwares especializados em 
gerar	uma	representação	mais	eficiente	de	arquivos,	
porém	 não	 garantem	 a	 integridade	 dos	 arquivos	
maiores que 10 Mega Bytes.

(C) 7z, RAR e ZIP são exemplos de extensões de arquivos 
compactados.

(D) Arquivos compactados são salvos diretamente 
na Memória ROM permanente para garantir sua 
integridade e posterior recuperação.

(E) São exemplos de Softwares Compactadores: Winrar, 
Tar, Winzip e Open-source.
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