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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se 
isso acontecer, a resposta não será computada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 

 
DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 

 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
QUESTÃO 01 
Clinicamente, o diagnóstico da artrite reumatoide (AR) é atribuído relativamente aos sinais e sintomas do paciente, e 
pela cuidadosa exclusão de outras desordens.  As limitações funcionais primárias do indivíduo com AR resultam das 
deficiências do sistema musculoesquelético. O fisioterapeuta deve ser criterioso na avaliação físico-funcional do 
paciente, para que obtenha sucesso no tratamento proposto.  Sobre a AR, é CORRETO afirmar: 
A) As articulações interfalangeanas distais das mãos são as articulações mais acometidas, caracterizadas pelo 

aspecto macroscópico edematoso da sinóvia e rigidez após atividades diárias, ao final do dia. 
B) O surgimento da AR é mais usualmente abrupto, o que a caracteriza como doença crônica degenerativa articular. 
C) Os nódulos reumatoides são as mais comuns manifestações intra-articulares da AR; usualmente, os nódulos são 

sintomáticos, podendo levar à imobilidade e à rigidez articular. 
D) A AR é mais frequentemente assinalada por um padrão bilateral e simétrico de envolvimento articular; 

clinicamente, o paciente apresenta-se com uma imobilidade e os sinais cardinais da inflamação. 
E) Os fisioterapeutas podem utilizar agentes físicos, como o calor superficial e o profundo, bem como o frio 

superficial no estágio agudo da doença. 
QUESTÃO 02 
Atualmente, as amputações dos membros inferiores secundárias a alguma forma de doença vascular periférica são a 
causa preponderante na população idosa. Os fisioterapeutas desempenham um papel fundamental na reabilitação 
desses indivíduos, e o início precoce do tratamento apropriado influencia os resultados eventuais na reabilitação. Na 
perspectiva de uma cuidadosa avaliação e tratamento pré-protético para a amputação do membro inferior, podemos 
afirmar: 
A) A maior parte dos pacientes amputados experimenta a sensação do membro fantasma, que é dolorosa e impede 

a reabilitação protética. Essa dor reage a estímulos internos e é localizada e contínua. 
B) Diante de uma amputação abaixo do joelho, há necessidade de boa quantidade de força nos extensores e 

flexores dos joelhos, bem como nos extensores e abdutores do quadril para a satisfação protética deambulatória. 
C) No tratamento do membro residual, a utilização de massagens de fricção está contraindicada, devendo ser 

utilizado apenas o enfaixamento adequado (trocado a cada 3 dias), realizado exclusivamente pelo fisioterapeuta, 
a fim de controlar complicações. 

D) A imediata reação do indivíduo idoso à amputação é integralmente diferente de qualquer outro indivíduo, visto 
que se encontram em fase avançada da vida e preferem entender a amputação como o fim de um sofrimento. 

E) O programa de exercícios de reabilitação imediatamente após a cirurgia, e após a cicatrização incisional, inclui os 
alongamentos e exercícios ativos livres e resistidos para a articulação proximal à área incisional, para evitar a 
atrofia muscular e promover o aumento da amplitude do movimento articular. 

QUESTÃO 03 
A maioria das doenças vasculares periféricas encontradas na clínica fisioterápica ocorre nos membros inferiores, e 
os idosos são os indivíduos mais comumente afetados por essas doenças. Um adequado programa de reabilitação 
para os problemas arteriais, venosos e linfáticos requer o conhecimento da fisiopatologia das doenças, assim como o 
conhecimento da adequada aplicação dos recursos fisioterápicos. Sobre a fisiopatologia e a reabilitação das 
condições arteriais, venosas e linfáticas, podemos afirmar: 
A) Na doença venosa crônica, o uso de meias compressivas sob medida pelo paciente deve sempre preceder o 

exercício de bombeamento. 
B) Na doença arterial aguda (estase de panturrilha), o fisioterapeuta deve evitar os exercícios passivos e orientar 

apenas a elevação dos membros inferiores. 
C) Na doença arterial crônica, o fisioterapeuta deve indicar os exercícios de Buerger-Allen, com o propósito de impor 

demandas progressivas ao sistema circulatório. 
D) Na doença venosa aguda, mesmo com a melhora do estado do paciente, o fisioterapeuta deve evitar o uso de 

calor úmido local e a deambulação. 
E) Na doença linfática, as técnicas utilizadas pelo fisioterapeuta são diferentes das técnicas utilizadas nas outras 

doenças vasculares, visto que o sistema linfático trabalha em antagonismo ao sistema venoso. 
QUESTÃO 04 
Durante a flexão e extensão do joelho, a ruptura do menisco pode produzir um estalido audível ou palpável na região 
da linha articular. O excesso de sensibilidade à palpação da linha articular sugere a possibilidade de ruptura do 
menisco. As rupturas de menisco posterior são difíceis de ser identificadas. Para diagnosticá-las, foi desenvolvido o 
teste de 
A) Tração de Apley. 
B) Ober. 
C) Sinal de Tinel. 
D) Thomas. 
E) McMurray. 
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QUESTÃO 05 
O exame das estruturas de tecidos moles do ombro poder ser dividido em quatro zonas clínicas: 1 – bainha rotatória, 
2 – bolsa subacromial e subdeltoideana, 3 – axila, e 4 – músculos da cintura escapular. Sobre essas estruturas, está 
CORRETO o que se afirma em: 
A) A bainha rotatória é composta por quatro músculos, três dos quais são palpáveis em suas inserções na grande 

tuberosidade do ombro: o supraespinhoso, o infraespinhoso e o redondo menor. Já o quarto músculo da bainha 
rotatória é de localização anterior e não é palpável. 

B) Durante a extensão passiva do ombro, tanto a bolsa subacromial como a bainha rotatória sofrem rotação 
posterior migrando de sua posição inicial para trás do acrômio. 

C) Na região axilar, é possível palpar a artéria braquial, situada entre o músculo peitoral maior e o grande dorsal, e 
sentir sua pulsação quando se aplica uma suave pressão em direção à crista do úmero. 

D) A inserção proximal do músculo bíceps, ocasionalmente, é comprometida por tenossinovites, enquanto a porção 
longa do bíceps, com frequência, se desloca para fora do sulco bicipital. O tendão do bíceps é facilmente palpado 
quando o ombro é mantido em rotação interna e abdução. 

E) Os músculos romboides maior e menor e o redondo maior atuam na ação de retração das escápulas, os quais 
são palpáveis quando posicionamos o membro superior do paciente de encontro às costas. 

QUESTÃO 06 
O pé e o tornozelo são os pontos pelos quais converge o peso do corpo durante a deambulação. Devido a essa 
concentração de esforços, o pé e o tornozelo são acometidos por inúmeras patologias que, em geral, podem 
comprometer outras partes do corpo. Para realizarmos um exame clínico adequado, é preciso conhecer cada 
estrutura anatômica, sua localização e função. As afirmativas abaixo se referem às estruturas anatômicas do pé e 
tornozelo. Analise-as e marque a alternativa CORRETA. 
A) O ligamento deltoide ou colateral lateral é palpável imediatamente abaixo do maléolo lateral. Embora esse 

ligamento seja mais consistente que o ligamento medial do tornozelo, não é fácil palpá-lo. 
B) O nervo tibial está imediatamente posterior ao músculo tibial anterior e medial à artéria tibial posterior, e segue o 

trajeto da artéria em direção ao pé. 
C) O escafoide ou navicular articula-se com outros ossos do pé e é excessivamente proeminente, o que facilita sua 

palpação na borda lateral do pé. 
D) O tendão do extensor longo do Hálux está imediatamente medial ao tendão do músculo tibial anterior ao nível da 

articulação do tornozelo. 
E) A artéria tibial posterior, que provê a maior parte do suprimento sanguíneo para o pé, repousa entre os tendões 

do flexor longo dos dedos e do flexor longo do Hálux. 
QUESTÃO 07 
O exame neurológico da lesão medular inclui o exame dos membros inferiores, já que algumas patologias como 
hérnia de disco, tumores e lesões das raízes nervosas frequentemente se manifestam nos membros inferiores, 
alterando os reflexos, as sensibilidades (tátil, dolorosa, vibratória e proprioceptiva) e a força muscular. Sobre os 
níveis neurológicos medulares e suas respectivas correspondências, podemos afirmar: 
A) O nível neurológico L5 pode ser testado facilmente no seu dermátomo que recobre a face medial do fêmur e 

região plantar do pé. 
B) O reflexo de Aquileu é um reflexo superficial mediado pelo Gastrocnêmio. Para testá-lo, basta o paciente realizar 

a flexão plantar, de modo a tensionar o tendão de Aquiles. 
C) O nível neurológico L1 é responsável pela inervação do músculo extensor longo do Hálux. Seu dermátomo 

recobre a face lateral da perna e dorso do pé. 
D) O reflexo patelar é um reflexo profundo mediado por nervos oriundos da raiz de L2, L3 e L4, mas 

predominantemente de L4. 
E) O reflexo profundo dos músculos adutores do quadril é avaliado quando testamos a sensibilidade dos níveis 

neurológicos S2, S3 e S4.  
QUESTÃO 08 
As lesões do aparelho locomotor são as complicações mais frequentes na prática esportiva, e necessitam da 
reabilitação fisioterápica associada ao tratamento ortopédico.  O exame clínico é composto por inspeção estática e 
dinâmica, palpação das partes moles e ósseas, verificação da amplitude de movimento ativa e passiva e, quando 
necessária, a realização de manobras específicas.  Assim, selecionamos a articulação escapuloumeral para ser 
avaliada.  Utilizamos o seguinte teste:  com o paciente sentado, cotovelo fletido a 90°, o examinador prona o 
antebraço e solicita que seja realizada a supinação contra resistência, observando a dor. Esse teste determina a 
sensibilidade do tendão do bíceps braquial em sua porção longa dentro de sulco. Esse teste é conhecido como: 
A) Teste de Yergason. 
B) Teste de Apley. 
C) Teste de Jobe. 
D) Teste de apreensão. 
E) Sinal do sulco. 
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QUESTÃO 09 
A obtenção e a preservação da qualidade de vida vinculam-se intimamente ao estilo de vida da pessoa, seu padrão 
de alimentação e prática de atividade física. Outras dimensões da qualidade de vida são como o indivíduo se 
relaciona com o trabalho, a família e as tensões da vida cotidiana.  No que se refere ao exercício e à sua influência 
na qualidade de vida, podemos afirmar: 
A) A prática regular de atividade física é capaz de prevenir um evento coronariano inicial, mas está contraindicada 

para pacientes depois da ocorrência de infarto ou revascularização do miocárdio. 
B) Além dos efeitos benéficos na prevenção das doenças arteriais crônicas, a prática de atividade física pode ajudar 

na prevenção e no controle da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus insulinodependente. 
C) Um estilo de vida calcado na prática regular de atividade física reduz o risco de desenvolver doenças crônico-

degenerativas. Pessoas inativas têm risco duas vezes maior de ser acometidas por doença arterial coronariana.  
D) A prática de atividade física regular permite o bem-estar emocional, ou seja, a descarga da energia acumulada no 

nosso interior com as tensões diárias. 
E) O exercício isométrico parece ser, sem dúvidas, o exercício que proporciona maior benefício para o coração, 

aumentando o débito cardíaco e reduzindo ou estabilizando a pressão arterial. 
QUESTÃO 10 
A reabilitação da função cardiorrespiratória visa à adequação das capacidades e volumes respiratórios mediante 
esforços físicos, ou seja, à adaptação do paciente ao programa de exercícios terapêuticos indicados pelo 
fisioterapeuta. Tal programa de reabilitação deve ser pautado na fisiologia desses sistemas, respeitando as 
limitações causadas pelas doenças dos indivíduos em reabilitação. Sobre a fisiologia cardiorrespiratória e sua 
reabilitação, podemos afirmar: 
A) No asmático, o treinamento com exercícios consegue reduzir a reserva do fluxo aéreo e aumentar o trabalho 

respiratório. 
B) A ventilação alveolar durante o exercício é mantida graças a um aumento tanto na frequência quanto na 

profundidade da respiração. 
C) Uma expiração forçada contra a glote fechada pode causar grande aumento da pressão dentro das cavidades 

torácica e abdominal, ampliando significativamente o retorno venoso. 
D) A relação ventilação-perfusão em repouso é mantida; por outro lado, durante o exercício leve, aumenta 

desproporcionalmente, podendo chegar a valores até 3 vezes maiores que o fisiológico. 
E) Todo ar inalado em cada incursão respiratória participa das trocas gasosas com o sangue, o que pode provocar 

uma hiperperfusão no exercício forçado. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 11 a 20 

 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões que a ele se referem.  
 
Texto 01 

 
 

A POESIA QUE MORA DENTRO DA GENTE 
 

Há sentimentos que fazem morada em nós, mas é preciso que sejam despertados do sono da rotina para que 
assim, também nós, estejamos acordados para o que a vida nos oferece. Um acordo entre poesia e liberdade de 
pensamento, essa é a fórmula utilizada por Rubem Alves que  permanece ao alcance de mentes que ousam se abrir 
para a beleza e a sensibilidade. 

Todas as tardes, após sair do trabalho, passo por uma avenida repleta de árvores, entre elas, um grande ipê 
carregado de flores amarelas. Hoje, sei bem sobre os detalhes desse monumento natural porque me permiti olhar 
para ele com o reparo merecido. Sei também sobre o ninho de passarinhos no seu mais alto galho e sobre o sorriso 
da criança que se encanta com a pequena flor que cai no chão, misturando-se às outras num verdadeiro tapete de 
cor. Sei da moça que, delicadamente, procura desviar-se dessas pétalas que tomam conta da calçada com pena de 
esmagá-las. Posso falar sobre quem, sempre tão ocupado em seu celular, passa e não vê, sobre quem olha, sorri e 
segue seu caminho e sobre quem não se cansa de olhar, mas devo confessar que só me dei conta da grandiosidade 
do ipê quando, um dia, que parecia ser igual a todos os outros, minha pequena irmã diminuiu o passo, tocou 
docemente meu ombro e disse: 

– Olha que coisa mais linda essa árvore! 
Foi então que a observei sem pressa e, finalmente, passei a entender o que Rubem Alves pretendia quando disse 

que “os olhos são a porta pela qual a beleza entra na alma”. Compreendi que o modo de ver das crianças é 
realmente mais eficaz na percepção do belo e que ele estava completamente lúcido quando escreveu que desejava 
conservar nos olhos o fascínio e a capacidade de se assombrar diante do banal, características típicas da infância, 
mas que são essenciais aos adultos que desejam tornar-se sábios. Foi preciso que um ser que, aparentemente, não 
sabe nada sobre a vida, me despertasse para a beleza que estava bem a minha frente. Assim são as mensagens de 
Rubem, leves toques no ombro do leitor, despertando sentimentos que já habitam em nós, mas que estavam 
adormecidos, instigando a inteligência e a percepção do simples como uma dádiva, uma maneira de provocar a vida. 
Distribuídas em mais de 146 obras sustentadas por uma linguagem simples e poética, são uma combinação de 
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frases colhidas de um coração que acreditava que as palavras só têm sentido quando podem ajudar a ver o mundo 
melhor. 

 Adentrando o universo de simplicidade do escritor, passei a ter a certeza de que é no coração disposto e 
apaixonado que está a verdadeira graça e, quando usadas como alimento para a alma, as boas palavras tocam, 
instruem e nos ajudam a construir o que queremos ser. Ter a paixão em seu âmago não significa somente ser 
apaixonado por alguém, mas ter paixão por viver, essa é a poesia que está dentro da gente e é ela quem reconhece 
o belo. No mundo em que vivemos, o óbvio precisa ser dito porque muitos ainda estão cegos e surdos para o viver e 
ocupados demais para olhar para dentro de si e para o outro. Muitas vezes, é preciso que alguém nos aponte a 
direção ou que algo aconteça para que enxerguemos o encanto e a magia de estarmos vivos. Tornando-se mestre 
na arte de perceber as maravilhas ao nosso redor, Rubem deixou um imenso legado que faz do amor ingrediente 
principal das relações verdadeiras e da alegria um agente transformador. 

Como ele mesmo diria, “encantou-se” em 19 de julho de 2014 e, em respeito ao seu desejo, suas cinzas foram 
colocadas junto à muda de um ipê amarelo, tão citado em seus escritos, permanecendo vivo não somente por meio 
das muitas sementes lançadas no canteiro de tantas mentes dispostas à evolução, como também entre as raízes de 
sua árvore preferida. Sua maior e mais valiosa herança é a consciência de que o que realmente importa está em 
nós, já que ele sempre soube, e fez questão de nos dizer: “é preciso que a gente escute a própria música, é nessa 
música que está a imagem da nossa felicidade”. 

Quanto a mim, desde o dia em que encarei verdadeiramente aquela manifestação da natureza de todas as 
tardes, fiquei mais atenta não só para o olhar que lanço sobre as coisas, mas agucei também os ouvidos, ouço a 
minha música e me permito ouvir a do meu semelhante. Prestar atenção no que aparenta ser singelo tornou-se 
minha magia e desafio diários, uma maneira de manter acesa a chama da poesia que mora em mim. 
BERTELLI, Camila. A poesia que mora dentro da gente. Disponível em: <https://vidasimples.co/leitores/a-poesia-que-mora-dentro-da-gente. />. 
Acesso em: 2 de set. 2019. Adaptado. 
 
QUESTÃO 11 
De acordo com as ideias defendidas no texto, entre os aspectos que impedem que alguns sentimentos aflorem está 
A) o olhar atento ao redor. 
B) a liberdade de pensamento. 
C) a imersão na rotina. 
D) a sensibilidade aguçada. 
E) a observação da natureza. 
 

QUESTÃO 12 
É CORRETO afirmar que a percepção da autora  para o belo 
A) precisou ser despertada. 
B) sempre esteve presente. 
C) ainda será despertada. 
D) sempre se igualou à da irmã. 
E) não se sabe se será despertada. 
 

QUESTÃO 13 
Assinale a alternativa que extrapola os argumentos apresentados no texto. 
A) Alguns sentimentos já estão presentes nas pessoas, só é preciso despertá-los. 
B) Nem todas as pessoas conseguem despertar alguns sentimentos presentes nelas. 
C) Nem todas as pessoas são capazes de enxergar a beleza que está  à sua volta. 
D) As novas tecnologias contribuem para que as pessoas não percebam o belo ao seu redor. 
E) Há pessoas que são desprovidas de sentimentos, sejam eles negativos ou positivos. 

 

QUESTÃO 14 
Assinale a alternativa que extrapola o texto, tendo em vista as características das crianças. 
A) São mais perceptivas ao belo. 
B) Têm fascínio pelo celular.  
C) Dão valor às pequenas coisas. 
D) Entusiasmam-se facilmente. 
E) Mostram-se mais sensíveis. 
 

QUESTÃO 15 
Sobre a linguagem do texto, é CORRETO afirmar que se verifica o uso reiterado da 
A) objetividade. 
B) coloquialidade. 
C) informatividade. 

D) subjetividade. 
E) impessoalidade. 
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QUESTÃO 16 
Sobre o trecho “Como ele mesmo diria, ‘encantou-se’ em 19 de julho de 2014 [...]” (linha 35), é CORRETO afirmar: 
A) 19 de julho de 2014 foi a data em que a autora compreendeu melhor a obra de Rubem Alves. 
B) 19 de julho de 2014 é a data precisa em que a autora passou a perceber a beleza ao seu redor. 
C) No uso do verbo “encantou-se”, percebe-se uma ironia, por isso a presença das aspas. 
D) O verbo “diria” significa o fato de Rubem Alves ter usado a metáfora “encantou-se” criada por ele. 
E) O verbo “encantar” é uma metáfora do verbo “morrer” usada por Rubem Alves. 

 

QUESTÃO 17 
Considerando o trecho “Há sentimentos que fazem morada em nós [...]’ (linha 1), pode-se afirmar: 
A) Se o verbo “haver” fosse substituído pelo verbo “existir”, este resultaria na forma “existe”. 
B) O verbo “haver” poderia, corretamente, ser flexionado no plural concordando com o seu sujeito. 
C) Se o verbo “haver” fosse substituído pelo verbo “ter”, caracterizaria uma marca da oralidade. 
D) O verbo “haver” foi usado no singular porque compõe uma oração com sujeito indeterminado. 
E) O verbo “fazer” foi usado como impessoal, motivo pelo qual se encontra flexionado no plural. 

 

QUESTÃO 18 
Assinale a alternativa em que o uso do pronome oblíquo átono em posição proclítica é facultativo. 
A) “[...] porque me permiti olhar para ele com o reparo merecido.” (Linhas 6-7). 
B) “[...] o fascínio e a capacidade de se assombrar diante do banal [...]” (Linha 18). 
C) “[...] criança que se encanta com a pequena flor que cai no chão [...]” (Linhas 7-8). 
D) “[...] é preciso que alguém nos aponte a direção ou que algo aconteça [...]” (Linhas 31-32) . 
E) “Foi então que a observei sem pressa e, finalmente, passei a entender [...]” (Linha 15). 
 
 

Texto 02 

 
Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=tirinha+mafalda>. Acesso em: 2 set. 2019. 

QUESTÃO 19 
Sobre o texto 02, é CORRETO afirmar que: 
A) Os personagens Mafalda e Manolito gostariam que o recorte de jornal abordasse os valores imateriais. 
B) As falas demonstram que Mafalda e Manolito são representantes da sociedade materialista contemporânea. 
C) Mafalda concorda com a ideia de Manolito, o qual afirma que bens imateriais não têm utilidade. 
D) Mafalda e Manolito apresentam, respectivamente, uma contraposição entre valores imateriais e materiais. 
E) Manolito comunga com a ideia de Mafalda, a qual afirma que os valores imateriais são os mais importantes.  
 

QUESTÃO 20 
Comparando o texto 02 ao texto 01, é CORRETO afirmar: 
A) Todas as crianças apresentadas nos dois textos valorizam os bens imateriais. 
B) Os dois textos defendem a importância que se deve dar aos bens materiais. 
C) Os dois textos foram escritos usando-se uma mesma tipologia textual. 
D) Os dois textos usam, predominantemente, a linguagem figurada. 
E) Manolito representa um exemplo das crianças descritas no texto 01. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE TEM  
NESSE RECORTE 

DE JORNAL, 
MANOLITO? 

AS COTAÇÕES  
DO MERCADO DE  

VALORES. 

DE VALORES 
MORAIS? 

ESPIRITUAIS? 
ARTÍSTICOS? 
HUMANOS? 

NÃO, DOS QUE 
SERVEM PARA 

ALGUMA COISA. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões numeradas de 21 a 25 

 
QUESTÃO 21 
O usuário João entrou no site do supermercado da sua cidade para preencher um formulário e concorrer a uma 
promoção. No formulário, solicitou-se que ele enviasse a cópia de um documento com foto. 
Assinale a alternativa que apresenta a ação de enviar dados e/ou arquivos de um computador local para um 
computador ou servidor remoto. 
A) Download. 
B) TCP. 
C) IP. 
D) E-mail. 
E) Upload. 
 

QUESTÃO 22 
Os browsers são programas de navegação normalmente utilizados para acessar websites. 
Assinale a alternativa que contém apenas programas de navegação (browsers). 
A) Chrome, Windows e Opera. 
B) Firefox, Internet Explorer e Opera. 
C) Internet Explorer, Firefox e Notepad. 
D) Internet Explorer, Firefox e Excel. 
E) Firefox, Chrome e Word. 
 

QUESTÃO 23 
Um funcionário, ao entrar em contato com o suporte do Departamento de TI da sua empresa, informou que, na tela 
do seu computador, estava aparecendo uma mensagem de erro. Para tentar resolver o caso, o suporte solicitou que 
ele enviasse uma imagem de captura da tela em que estava sendo exibido o erro. Considere um computador 
Windows 7, mouse e teclado padrão. 
Assinale a alternativa que contém a tecla a ser pressionada para capturar a imagem da tela e colocá-la na área de 
transferência do Windows. 
A) PrtSc. 
B) Esc. 
C) Home. 
D) Delete. 
E) Enter. 
 

QUESTÃO 24 
O usuário marcou um arquivo e pressionou uma combinação de duas teclas para remover um arquivo do HD sem ir 
para a lixeira do Windows. Quais teclas foram essas? 
A) Alt + Esc. 
B) Shift + F4. 
C) Alt + Delete. 
D) Shift + Delete. 
E) Ctrl + Delete. 
 

QUESTÃO 25 
O gerente de marketing solicitou ao colaborador João que enviasse um e-mail ao cliente e incluísse o e-mail da 
gerência como cópia oculta. Qual campo do cabeçalho de envio de e-mail João utilizou como cópia oculta? 
A) <Cc>. 
B) <Cco>. 
C) <Coo>. 
D) <Para>. 
E) <Assunto>. 
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