AGENTE DE PESQUISAS E MAPEAMENTO – TIPO 1
INFORMAÇÕES GERAIS
• Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos não permitidos deverão ser recolhidos e
devidamente identificados pelo fiscal de sala.
• Não será permitido, durante a realização da prova, comunicação entre os candidatos nem utilização de livros, códigos,
impressos, máquinas calculadoras, assim como a permanência de candidato em sala de prova, portando armas ou
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo “calculadora”, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, etc.)
• A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão-Resposta (Gabarito).
• Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários durante
a realização das provas. Ao sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário.
• O Caderno de Questões consta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta cinco alternativas
(A, B, C, D e E) e uma única resposta correta.
• Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Questões está
correto e completo, sem repetição ou falha, bem como se os dados constantes no Cartão-Resposta que lhe foi fornecido
estão corretos. O Cartão-Resposta deverá corresponder ao Caderno de Questões (Tipo 1, 2 ou 3). Caso os dados estejam
incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência
ao fiscal.
• O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, as respostas da prova para o CartãoResposta, que será o único documento válido para a correção da prova. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por
erro do candidato.
• O candidato somente poderá sair do local de prova 60 (sessenta) minutos após seu início.
• O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões nos últimos 60 (sessenta) minutos de prova.
RESULTADOS E RECURSOS
• Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico da
Consulplan (www.consulplan.net), até às 16h do primeiro dia útil subsequente ao da realização das provas.
• Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 9 do Edital nº. 02/2011, sendo observados os
seguintes aspectos:
a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 48
(quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se a 00h do dia 01/11/2011 e encerrando-se às 23h e 59min do dia
03/11/2011, em requerimento próprio disponibilizado no endereço eletrônico da Consulplan.
b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, pelo Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos,
com acesso pelo candidato através do fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal
estabelecido no subitem anterior, à Consulplan, conforme disposições contidas no site.
Respectivos Valores de Questões da Prova Objetiva
Anexo I – Edital nº. 02/2011
DISCIPLINAS
LÍNGUA PORTUGUESA

GEOGRAFIA
RACIOCÍNIO LÓGICO
CONHECIMENTOS GERAIS
NOÇÕES DE INFORMÁTICA

VALOR DAS QUESTÕES
Questões de nº. 01 a 05 = 7,5 pontos (1,5 cada)
Questões de nº. 06 a 10 = 10,0 pontos (2,0 cada)
Questões de nº. 11 a 15 = 12,5 pontos (2,5 cada)
Questões de nº. 16 a 20 = 7,5 pontos (1,5 cada)
Questões de nº. 21 a 25 = 10,0 pontos (2,0 cada)
Questões de nº. 26 a 30 = 12,5 pontos (2,5 cada)
Questões de nº. 31 a 35 = 7,5 pontos (1,5 cada)
Questões de nº. 36 a 40 = 12,5 pontos (2,5 cada)
Questões de nº. 41 a 45 = 2,5 pontos (0,5 cada)
Questões de nº. 46 a 50 = 7,5 pontos (1,5 cada)
Questões de nº. 51 a 55 = 2,5 pontos (0,5 cada)
Questões de nº. 56 a 60 = 7,5 pontos (1,5 cada)

Observação: o candidato que não acertar, pelo menos, uma questão de cada disciplina ou
obtiver aproveitamento inferior a 30% (trinta por cento) do total de pontos da prova, será
eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
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TEXTO I:
POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-2009: mais de 90% da população
comem poucas frutas, legumes e verduras
O consumo alimentar da população brasileira combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão com alimentos
com poucos nutrientes e muitas calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e verduras está abaixo dos níveis
recomendados pelo Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da população. Já as bebidas com adição de açúcar
(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo elevado, especialmente entre os adolescentes, que ingerem o dobro da
quantidade registrada para adultos e idosos, além de apresentarem alta frequência de consumo de biscoitos, linguiças,
salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma menor ingestão de feijão, saladas e verduras.
A ingestão de alguns componentes de uma dieta saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha de mandioca,
diminui à medida que aumenta o rendimento familiar per capita. Já o consumo de pizzas, salgados fritos, doces e
refrigerantes se eleva. A ingestão de frutas, verduras e laticínios diet/light também aumenta com a renda.
Na área rural, as médias de consumo individual diário foram maiores para arroz, feijão, peixe fresco, batata-doce,
farinha de mandioca e manga, entre outros. Já na área urbana, destacaram-se refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e
biscoitos recheados.
O consumo médio de calorias fora do domicílio correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão calórica total e
foi maior nas áreas urbanas, na região Sudeste, entre os homens e para indivíduos na faixa de renda familiar per capita
mais elevada.
Entre as prevalências de inadequação de consumo (percentuais de pessoas que ingerem determinado nutriente em
níveis abaixo das necessidades diárias ou acima do limite recomendado) destacam-se o excesso de gorduras saturadas e
açúcar (82% e 61% da população, respectivamente) e escassez de fibras (68% da população).
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações)

01) De acordo com as ideias apresentadas no texto, é correto afirmar que o tema apresentado trata-se
A) da erradicação da fome no Brasil.
D) do comportamento das diferentes faixas etárias.
B) dos atuais hábitos da população brasileira.
E) dos hábitos de alimentação da sociedade brasileira.
C) da sociedade consumista do século XXI.
02) Os dados da pesquisa que serviram de base para o texto permitem-nos concluir que
A) em regiões rurais há uma escassez quanto à variedade de alimentos.
B) o consumo alimentar da população brasileira é totalmente inadequado.
C) não há um consenso do que seja uma alimentação, de fato, equilibrada.
D) uma dieta saudável está diretamente ligada a um elevado rendimento familiar.
E) à medida que envelhecem, as pessoas buscam hábitos alimentares mais saudáveis.
03) Justifica-se corretamente a acentuação dos vocábulos “está”, “além” e “têm”, respectivamente, a seguir.
A) Proparoxítona, monossílabo tônico, oxítona terminada em “m”.
B) Paroxítona terminada em “a”, paroxítona terminada em “m”, monossílabo tônico.
C) Paroxítona terminada em “a”, proparoxítona, forma da 3ª pessoa do singular de um verbo.
D) Vogal tônica do ditongo aberto em final de palavra, proparoxítona, oxítona terminada em “em”.
E) Oxítona terminada em “a”, oxítona terminada em “em”, forma da 3ª pessoa do plural de um verbo.
04) “O consumo médio de calorias fora do domicílio correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão calórica
total e foi maior nas áreas urbanas, na região Sudeste, entre os homens e para indivíduos na faixa de renda
familiar per capita mais elevada.” Indique a seguir a paráfrase do trecho anterior que mantém a correção
gramatical e a coerência do texto.
A) O consumo médio de calorias fora do domicílio correspondeu a 16% da ingestão calórica total embora tenha sido
maior nas áreas urbanas, na região Sudeste, entre os homens e para indivíduos na faixa de renda familiar per
capita mais elevada.
B) O consumo médio de calorias fora do domicílio correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão calórica total.
Tal consumo foi maior nas áreas urbanas, na região Sudeste, entre os homens e para indivíduos na faixa de renda
familiar per capita mais elevada.
C) Tal consumo médio de calorias fora do domicílio correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão calórica
total sendo maior nas áreas urbanas, entre elas, a região Sudeste, entre os homens e para indivíduos na faixa de
renda familiar per capita mais elevada.
D) Sabendo-se que o consumo médio de calorias fora do domicílio correspondeu a aproximadamente 16% da
ingestão calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na região Sudeste, entre os homens e para indivíduos na
faixa de renda familiar per capita mais elevada.
E) O consumo médio de calorias fora do domicílio correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão calórica total
ainda que tenha sido maior nas áreas urbanas, na região Sudeste, entre os homens e para indivíduos na faixa de
renda familiar per capita mais elevada.
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05) No trecho “... especialmente entre os adolescentes, que ingerem o dobro da quantidade registrada para
adultos e idosos...”, o pronome “que” indica
A) uma referência a “adultos e idosos” e seus hábitos alimentares.
B) noção de modo a respeito do fato mencionado a seguir.
C) relação de proporcionalidade entre adolescentes e adultos.
D) uma referência a “adolescentes” e atua como elemento de coesão textual.
E) relação de causa e consequência entre as ideias do período.
06) Assinale a alternativa que apresenta o antônimo da palavra em destaque no trecho do texto “... abaixo dos
níveis recomendados pelo Ministério da Saúde...”.
A) Advertidos.
D) Suportados.
B) Preconizados.
E) Compartilhados.
C) Desaconselhados.
07) “... além de apresentarem alta frequência de consumo de biscoitos, linguiças, salsichas, mortadelas, sanduíches e
salgados e uma menor ingestão de feijão, saladas e verduras.” No contexto, a expressão grifada indica
A) a independência econômica dos adolescentes.
D) a determinação do tempo de uma ação.
B) o alto grau de conhecimento nutricional.
E) a confirmação da informação “níveis recomendados”.
C) a oposição à expressão “o dobro da quantidade”.
08) “Na área rural, as médias de consumo individual diário foram maiores para arroz, feijão, peixe fresco, batatadoce, farinha de mandioca e manga, entre outros.” Assinale a frase em que o verbo está flexionado nos
mesmos tempo e modo do verbo em destaque.
A) Jamais esteve naquele lugar.
D) Sempre tomava aquelas atitudes.
B) Não participarei deste evento.
E) Não acredito nesta possibilidade.
C) Compareça à secretaria agora.
09) No trecho “Entre as prevalências de inadequação de consumo (percentuais de pessoas que ingerem
determinado nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias ou acima do limite recomendado)...” os
parênteses foram usados para
A) separar uma explicação.
D) separar o vocativo.
B) indicar surpresa, dúvida.
E) isolar citação textual.
C) separar o adjunto adverbial.
TEXTO II:

(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o Horrível. Porto Alegre: L&PM, 2007. v. 4, pág. 91)

10) Na frase “o homem não vive só de pão”, as palavras “homem” e “pão” são entendidas pelo personagem Hagar
da seguinte forma
A) Hagar, o horrível / almoço, refeição.
D) um determinado homem / lanche nutricional.
B) o gênero humano / alimento, materialismo.
E) um homem especial / fruto do trabalho.
C) Eddie sortudo / alimento assado, saudável.
11) O humor da tira baseia-se no fato de que
A) Eddie sortudo não dá atenção ao que Hagar lhe diz.
B) Eddie sortudo usa a palavra “pão” em seu sentido próprio.
C) Hagar, 2º personagem, fala ironicamente no 1º quadrinho.
D) no 2º quadrinho apenas Eddie sortudo expressa suas ideias.
E) no 2º quadrinho não há compreensão do que diz Eddie sortudo.
AGENTE DE PESQUISAS E MAPEAMENTO – TIPO 1
-3www.pcicocncursos.com.br

PPR
RO
OCCEESSSSO
O SSEELLEETTIIVVO
O SSIIM
MPPLLIIFFIICCAAD
DO
O –– IIN
NSSTTIITTU
UTTO
O BBR
RAASSIILLEEIIR
RO
OD
DEE G
GEEO
OG
GR
RAAFFIIAA EE EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAA –– IIBBG
GEE

12) Preencha os parênteses com o número correspondente à classe gramatical das palavras destacadas.
1. Verbo
2. Artigo
“Puxa, Eddie ( ) sortudo, que beleza de pensamento profundo ( ) esse ( )
3. Adjetivo
seu ( )!”
4. Conjunção
“Obrigado... Ele também precisa ( ) de presunto ou ( ) rosbife, queijo suíço,
5. Substantivo
alface, tomates, maionese... e uma ( ) pitada de pimenta.”
6. Pronome possessivo
7. Pronome demonstrativo
A sequência está correta em
A) 5, 3, 7, 6, 1, 4, 2
D) 1, 7, 6, 4, 2, 5, 3
B) 4, 3, 2, 6, 7, 1, 5
E) 7, 6, 4, 2, 3, 5, 1
C) 7, 1, 6, 5, 2, 4, 3
TEXTO III:

IBGE divulga Indicadores de Sustentabilidade do Brasil

Nesta quarta-feira, 1 de setembro, o IBGE divulgou os IDS – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável
referentes ao ano de 2010, que apontaram que, embora o país tenha evoluído nos principais aspectos socioambientais
avaliados, ainda há um longo caminho para percorrer rumo ao desenvolvimento sustentável, sobretudo na preservação da
biodiversidade.
(Planeta Sustentável – 01/09/2010)
TEXTO IV:
São Paulo é encoberta por camada de poluição, que dificulta inclusive a visão. A qualidade do ar na cidade de São
Paulo é a pior dos últimos oito anos. Segundo os dados da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental), 37 dias dos últimos sete meses atingiram níveis de poluição acima do padrão aceitável. – Thiago
Bernardes/Folhapress.
(07/08/2011 – 09h10, do UOL Notícias)
13) Considerando as informações acerca de sustentabilidade e poluição, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) A informação apresentada no texto III utiliza uma linguagem formal.
( ) A informação “São Paulo é encoberta por camada de poluição, que dificulta a visão”, do texto IV, contradiz
todo o texto III.
( ) O tema tratado no texto III é de caráter atual considerando o texto IV.
A sequência está correta em
A) F, F, F
B) V, F, V
C) V, V, V
D) F, V, F
E) V, V, F
14) A existência do problema da poluição tratado no texto IV é comprovada pela expressão do texto III “IBGE
divulga Indicadores de Sustentabilidade do Brasil”
A) “IDS – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável” D) “desenvolvimento sustentável”
B) “aspectos socioambientais avaliados”
E) “preservação da biodiversidade”
C) “há um longo caminho para percorrer”
15) Em “... embora o país tenha evoluído...” o termo destacado pode ser substituído sem prejuízo de sentido por
A) ainda que.
B) mas.
C) que.
D) para que.
E) quando.
GEOGRAFIA
16) Após a análise dos climogramas a seguir, pode-se inferir que as figuras 1 e 2 tratam dos seguintes climas,
respectivamente
Figura 1
Figura 2
A) subtropical, equatorial.
B) semi-árido, equatorial.
C) semi-árido, tropical.
D) tropical-úmido, tropical.
E) tropical-úmido, subtropical.
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17) “Uma das grandes utilidades do censo é revelar, através das estatísticas, como é a qualidade de vida dos
brasileiros. Índices como a distribuição de renda, analfabetismo, expectativa de vida, tipo de trabalho,
condições sanitárias das casas, etc.; demonstram as condições em que habitam, trabalham, enfim, como vivem
os brasileiros.”
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: vamos contar censo 2000 nas escolas 2010, pág. 40)
Observe a tabela sobre a empregabilidade dos dados coletados pelo censo.
Grandes Regiões
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Pessoas com 10 anos ou mais de
idade, por algumas características
Rendimento médio
Empregadas (%)
mensal (R$)
628
57,2
449
56,6
381
55,7
56,2
748
759
62,5
760
57,8

Taxa de
analfabetismo
(%)
9,6
10,3
18,9
5,5
5,2
7,4

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2007.

Com base nos dados da tabela é correto afirmar que
A) os maiores contrastes entre a qualidade de vida de várias regiões podem ser percebidos através do(s) índice(s) de
rendimento médio mensal e da taxa de analfabetismo.
B) dos três indicadores (rendimento médio mensal, pessoas empregadas e taxas de analfabetismo), o indicador que
apresenta a maior semelhança entre as regiões seria a taxa de analfabetismo.
C) o rendimento médio mensal é maior nas regiões em que as taxas de analfabetismo são mais elevadas.
D) os maiores rendimentos médios mensais estão concentrados nas regiões sul e sudeste.
E) as menores taxas de analfabetismo estão concentradas nas regiões norte e nordeste.
18) “Dos elementos cartográficos, _______________ é um dos atributos fundamentais de um mapa, pois estabelece a
correspondência entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais da superfície cartografada.” O
elemento cartográfico que preenche corretamente a lacuna é
A) a legenda
D) o subtítulo do mapa
B) o título do mapa
E) a escala
C) a fonte
19) Como podem ser definidas as convenções cartográficas retratadas a seguir?

Fonte: Moreira, Igor. O Espaço Geográfico. Geografia Geral e do Brasil. Editora Ática 2004, pág. 448.

A) montanha, refinaria de petróleo, minério
B) montanha, porto, cemitério
C) montanha, indústria, minério

D) limites, indústria, refinaria de petróleo
E) cemitério, ponte, túnel

20) Assinale a definição correta de longitude.
A) Distância, expressa em graus, minutos e segundos de arco, entre um ponto em um paralelo e a linha do Equador,
que divide a Terra nos hemisférios Norte e Sul.
B) Constituição de meridianos que são paralelos e horizontais equidistantes.
C) Distância em graus de qualquer ponto no hemisfério Norte a qualquer ponto do hemisfério Sul.
D) Distância, expressa em graus, minutos e segundos de arco, entre o meridiano de um determinado ponto na
superfície terrestre e o meridiano de Greenwich.
E) Constituição de paralelos que são verticais e se convergem para os polos.
21) Observe a descrição que trata de uma das bacias hidrográficas brasileiras apresentando as suas principais
características: “Com 3.856.528 km2, drena terras de mais de 45% do território brasileiro. Seu principal rio
nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e recebe denominações diferentes até atingir o Oceano Atlântico.”
(Almeida, Lúcia Marina Alves de e Rigolin, Tércio Barbosa. Geografia: Geral e do Brasil. Volume Único. 1ª Ed. São Paulo: Ática 2005, pág.129)

Qual é a bacia hidrográfica descrita anteriormente?
A) Bacia Platina.
B) Bacia do Tocantins-Araguaia.
C) Bacia do São Francisco.

D) Bacia do Leste.
E) Bacia Amazônica.
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22) Sobre a economia subterrânea ou informal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Nos países subdesenvolvidos, parte do setor terciário é composta da economia informal ou subterrânea.
( ) Entende-se por economia informal o conjunto de atividades não registradas legalmente, ignoradas nos números
oficiais que indicam o desempenho da economia, como PIB (Produto Interno Bruto), e não sofrem qualquer
espécie de tributação.
( ) Comparando-se a economia informal no Brasil, a um iceberg, sua ponta visível seria o comércio ambulante,
que não deixa de ser também, de certa forma, uma das faces do desemprego estrutural. Conhecidos como
camelôs, esses mascates modernos acotovelam-se nas ruas de maior movimento das grandes cidades,
disputando com os pedestres cada centímetro das calçadas.
( ) A renda gerada pelo circuito informal não influi diretamente na economia formal.
A sequência está correta em
A) V, V, V, F
B) F, F, V, F
C) V, V, F, F
D) V, V, V, V
E) F, F, V, V
23) “Ao debruçarmos sobre o tema ‘meio ambiente’ contemplado na Constituição Brasileira de 1988,
verificamos que no seu artigo 225 (§ 4º), a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do
Mar, a Zona Costeira e o Pantanal Mato-Grossense são classificados como ‘patrimônios nacionais
essenciais para a qualidade de vida’, sem que o Cerrado e a Caatinga ali fossem sequer citados, favorecendo
sua exploração desenfreada. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2010), verifica-se que entre
2002 e 2008 o Cerrado perdeu 85.074 km2 da sua cobertura vegetal, representando uma taxa de
desmatamento de, aproximadamente, 14.200 km2/ano, equivalendo a uma perda relativa de quase 48% de
sua vegetação nativa, enquanto que na Caatinga quase 50% de sua área já foi alterada. Reconhecida a
importância ecológica do bioma Cerrado e do bioma Caatinga, o Ministério do Meio Ambiente divulgou em
2010 que o Senado Federal aprovou uma emenda constitucional corrigindo a lacuna ali existente, sobre a
não inclusão desses biomas na condição de patrimônio natural do Brasil, aguardando apenas a aprovação
pela câmara dos deputados.”
(Serafini Júnior, Sérgio. Geografia – Conhecimento Prático – Bioma Cerrado: um futuro patrimônio nacional. Edição nº. 38
Julho de 2011, pág.11)

A aprovação do Senado de uma emenda constitucional corrigindo a lacuna ali existente, sobre a não inclusão
desses biomas na condição de patrimônio natural do Brasil, pode contribuir para o entendimento melhor
desses biomas. São fatos que demonstram a iminência em se aprovar a emenda, EXCETO:
A) Ter o bioma Cerrado e o bioma Caatinga reconhecidos na Constituição Federal como patrimônio natural é passo
importante para a melhoria e ampliação de ações voltadas para a preservação do meio ambiente brasileiro,
associadas à exploração econômica bem planejada.
B) A aprovação da emenda se torna desnecessária, uma vez que o governo sempre deu valor primário ao acervo
ambiental brasileiro.
C) Tanto no bioma Cerrado quanto no bioma Caatinga, novas áreas são exploradas e modificadas nos diferentes
níveis da biosfera, fragilizando e rompendo as condições necessárias para a sua preservação.
D) Ambos os biomas passam por processos de rompimento da dinâmica ecológica natural pela ação antrópica que
são desencadeados pela supressão da vegetação original e exposição do solo.
E) A preservação do Cerrado, se deve ao fato de ser o segundo maior bioma brasileiro, ali está reunida cerca de 5%
de toda a biodiversidade do planeta. Devido à sua extensão e riqueza natural, também é fonte de recursos naturais
para as populações locais. Quanto a Caatinga, 50% de sua área foi alterada por ações antrópicas.
24) É correto afirmar sobre a organização político-administrativa do Brasil que
A) os estados brasileiros têm a mesma autonomia dos estados americanos ou das províncias canadenses, que são
exemplos mais amplos de estados federativos.
B) os vinte seis estados brasileiros, tanto quanto os municípios e o Distrito Federal exercem competências, e as
atribuições legislativas, normativas, políticas, administrativas e financeiras que a Constituição Federal lhes
confere, não ficando restritos a essas competências e atribuições, podendo ir muito mais além.
C) a Constituição reservou apenas à União, a maioria dos assuntos reguláveis por lei, o que configura uma federação
altamente centralizada, em que restam aos estados e aos municípios quase somente “migalhas” das vastas
competências normativas federais.
D) o Brasil pode ser considerado uma confederação, uma vez que sua organização político-administrativa está
constituída dessa maneira.
E) os estados não podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem-se a outros ou
formarem novos estados e territórios federais.
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25) As características citadas a seguir prefiguram uma das principais formações vegetais no território brasileiro.
Observe: “Esta formação vegetal se localiza no Estado do Maranhão, caracterizando-se como mata de
transição, entre formações bastante distintas. É constituída por palmeiras, com grande predominância do
babaçu e ocorrência esporádica de carnaúba; desde o período colonial, a região é explorada economicamente
pelo extrativismo de óleo de babaçu e cera de carnaúba. Atualmente, porém, vem sendo desmatada para o
cultivo de grãos para a exportação, com destaque para a soja.”
(Moreira, João Carlos e Sene, Eustáquio. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2004, pág.147)

A vegetação retratada no fragmento denomina-se
A) Mata Atlântica.
B) Mata dos Cocais.
C) Mata de Araucárias.

D) Caatinga.
E) Cerrado.

26) A grande migração interna ou mobilidade espacial é um dos traços marcantes da população brasileira. Com
base nessa mobilidade espacial, ordene as migrações internas no Brasil, obedecendo à sua cronologia histórica.
( ) Saída de nordestinos e paulistas rumo à região mineradora (Minas Gerais).
( ) Saída de nordestinos (principalmente rumo ao Sudeste, motivada pela industrialização). As cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro receberam o maior fluxo de imigrantes.
( ) Saída de nordestinos rumo à Amazônia para trabalhar na extração da borracha.
( ) Saída de sulistas rumo ao Centro-Oeste (agropecuária) e de nordestinos rumo à Amazônia (agropecuária e
garimpo). Em consequência, o Norte e Centro-Oeste foram, respectivamente, as regiões que apresentaram o
maior crescimento populacional do Brasil nas últimas décadas.
( ) Saída de nordestinos que continuaram migrando para o Sudeste, Centro-Oeste (Mato Grosso) e Sul (Paraná).
Com a criação da Zona Franca de Manaus, ocorreu intensa migração de nordestinos rumo à Amazônia
(principalmente Manaus). Em grande parte foi uma migração orientada pelo governo federal.
A sequência correta é
A) 1, 3, 2, 4, 5
B) 3, 1, 2, 4, 5
C) 1, 3, 5, 4, 2
D) 1, 3, 4, 2, 5
E) 1, 3, 2, 5, 4
27) Dentre as opções a seguir, qual delas melhor expressa a realidade das atividades agropecuárias no Brasil do
século XXI?
A) A importância da agropecuária na economia nacional declinou.
B) Desde a década de 1930, a participação da agropecuária no PIB nacional vem aumentando.
C) O setor agropecuário não mantém sua função histórica de produtor de bens de exportação.
D) No início da década de 1950, o setor agropecuário contribuía com cerca de 10% do PIB brasileiro; em 2003, a
participação do setor representava cerca de um quarto desse total.
E) O processo de modernização da economia brasileira subordinou a agropecuária às necessidades do capital
urbano-industrial.
28) Sobre a modelagem do relevo brasileiro, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) As estruturas geológicas que formam o arcabouço natural do território brasileiro pertencem aos “tempos
antigos”, pois os escudos cristalinos surgiram no Pré-Cambriano e as bacias sedimentares começaram a se
configurar nas Eras Paleozoica e Mesozoica.
( ) De maneira geral, o relevo brasileiro apresenta altitudes modestas e predomínio de áreas bastante aplainadas
pela ação de forças erosivas, mas também exibe significativa complexidade e grande variedade de feições
regionais e locais.
( ) Os climas não desempenham papéis decisivos na modelagem do relevo.
( ) Durante as dezenas de milhões de anos da Era Cenozoica, o território brasileiro conheceu alternâncias entre
climas mais úmidos e mais secos, que moldaram as formas atuais.
A sequência está correta em
A) V, V, V, V
B) V, V, F, V
C) F, F, V, V
D) V, V, F, F
E) F, V, F, F
29) Em função da extensão do fenômeno representado, distinguem-se três tipos de inserção dos signos nos mapas,
a saber: pontual, linear e zonal. O critério geral mais importante na elaboração da simbologia é o de garantir
a precisão e a clareza do mapa.
I
II
III

Fonte: JOLY, Fernand. A Cartografia. Campinas: Papirus, 1990.

Assinale a opção que apresenta apenas tipo(s) de signo cartográfico linear.
A) I, II, III
B) II, III
C) III
D) I
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30) Qual a classificação da escala 1:1000000?
A) Gráfica.
B) Gráfica e numérica.
C) Numérica.

D) Geográfica.
E) A escala não pode ser classificada.

RACIOCÍNIO LÓGICO
31) Uma família é constituída por 6 membros, sendo esses: um casal, duas crianças e dois adolescentes. Sabe-se que
• seus nomes são: Paula, Marcelo, Maurício, Andréa, Carlos e Joana.
• Paula é mais velha que Andréa e mais nova que Joana.
• Marcelo é o pai ou Paula é a mãe.
• Carlos não é mais novo que Maurício.
• os dois primeiros filhos a nascer são do sexo masculino.
Diante do exposto assinale a alternativa FALSA.
A) Carlos e Marcelo não são irmãos.
D) Paula é a filha mais velha.
B) Marcelo e Joana são os pais.
E) Maurício é mais velho que Marcelo.
C) Andréa e Joana não são irmãs.
32) “Um recente levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou
que os brasileiros de menor renda têm comido menos frutas e verduras do que a população mais
abastada. Estes, por outro lado, consomem mais cerveja, pizza, refrigerante e salgadinho.”
O diagrama a seguir apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o hábito de consumo diário de frutas,
verduras e legumes de um grupo de 100 pessoas escolhidas aleatoriamente em uma cidade do estado do Rio de
Janeiro.

O número de pessoas que têm o hábito de comer apenas um dos itens citados ou nenhum deles é
A) 59
B) 62
C) 54
D) 56
E) 61
33) Numa casa de 4 quartos sabe-se que possuem áreas proporcionais ao número de pessoas que dormem em cada
um deles. Considere que moram nessa casa 1 casal que ocupa um dos quartos, e 9 filhos distribuídos
igualmente nos outros 3 quartos. Se os quartos dos filhos totalizam 54 m2, então o quarto do casal possui uma
área igual a
B) 14 m2
C) 16 m2
D) 13 m2
E) 11 m2
A) 12 m2
34) Ao visitar os 64 domicílios de uma rua, o Agente de Pesquisas e Mapeamento verificou que em cada um deles
havia sempre 3 moradores, sendo um casal e um filho. Se em 75% desses domicílios o filho do casal é do sexo
masculino, então o número de pessoas do sexo feminino que moram nessa rua é
A) 65
B) 80
C) 72
D) 68
E) 82
35) “Segundo uma recente pesquisa, o celular é o aparelho eletrônico mais importante na vida dos brasileiros. Os
jovens são os que mais possuem celular no Brasil, sendo que 90% dos entrevistados com idades entre 18 e 24
anos, possuem o aparelho e 95% dos entrevistados, com idades entre 25 e 34 anos têm o eletrônico.”
Bruna é uma jovem que tem um telefone fixo e dois celulares, sendo um pré-pago e o outro de conta (póspago). Considere que ela efetua apenas uma ligação diariamente e utiliza cada um dos aparelhos de 3 em 3
dias, e que em uma determinada semana Bruna utilizou o telefone fixo na quarta-feira e, na semana seguinte,
no mesmo dia, utilizou o pré-pago. Pode-se concluir que nas duas semanas consideradas
A) o celular de conta foi o aparelho mais utilizado.
B) ao todo ela fez 10 ligações com o celular de conta e o telefone fixo.
C) o telefone mais utilizado na segunda semana foi o celular pré-pago.
D) o telefone fixo foi menos utilizado que o celular de conta.
E) ao todo ela fez 9 ligações com o telefone fixo e o celular pré-pago.
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36) Considere três membros de uma mesma família: pai, mãe e filha. Sabe-se que eles nasceram em estados
diferentes: Rio de Janeiro, Pernambuco e Alagoas e que seus olhos também são de cores diferentes: castanho,
verde e azul. Sabe-se ainda que
• quem nasceu em Pernambuco não tem olhos castanhos.
• quem é alagoano não tem olhos verdes.
• a mãe ou a filha nasceu no Rio de Janeiro.
• quem nasceu no Rio de Janeiro tem olhos azuis.
• o pai ou a mãe tem olhos castanhos.
• o pai tem olhos verdes ou a filha nasceu em
Pernambuco.
• a filha ou o pai nasceu em Alagoas.
Assinale a alternativa correta.
A) A mãe é pernambucana e a filha tem olhos verdes.
D) A mãe é carioca e o pai tem olhos castanhos.
B) A filha é carioca e o pai tem olhos castanhos.
E) O pai é alagoano e a filha tem olhos azuis.
C) O pai é pernambucano e a mãe tem olhos azuis.
37) Uma pesquisa estatística revelou que uma cidade A apresenta uma proporção de 8 veículos para cada 20
habitantes e uma cidade B apresenta uma proporção de 6 veículos para cada 30 habitantes. Considerando
que as frotas de veículos da cidade A e B são, respectivamente, iguais a 45.000 e 30.000 veículos, então
A) a cidade A tem mais de 115.000 habitantes.
B) a diferença de população entre essas duas cidades é de 25.000 habitantes.
C) a cidade B tem menos de 155.000 habitantes.
D) as populações das duas cidades totalizam 270.000 habitantes.
E) as duas cidades têm menos de 145.000 habitantes.
38) Adriano, Bernardo e Ciro são irmãos e suas idades são números consecutivos, cuja soma é igual a 78.
Considerando que Ciro é o irmão do meio, então a soma das idades de Adriano e Bernardo há 8 anos era
igual a
A) 33
B) 36
C) 34
D) 37
E) 35
39) As festas do Peão de Boiadeiro são famosas no país inteiro e são reconhecidas mundialmente, sendo que
algumas estão entre as maiores do mundo. Trata-se de uma festa popular que consiste num rodeio de touros e
cavalos com apresentações musicais e ocorrem durante o ano todo no Brasil, principalmente em cidades do
interior do estado de São Paulo, como Barretos, São José dos Pinhais e Alterosa.
Num certo ano, nas cidades mencionadas, tais festas
• ocorreram em 3 meses distintos.
• a festa do Peão de São José dos Pinhais aconteceu 3 meses depois da festa do Peão de Barretos.
• a festa do Peão de Barretos caiu no dia 31 de um mês par do segundo semestre do ano.
• a festa do Peão de Alterosa ocorreu um mês antes do mês em que ocorreu a Festa do Peão de Barretos.
Assim, os eventos ocorreram nos meses de
A) julho, agosto e novembro.
D) setembro, novembro e dezembro.
B) junho, julho e outubro.
E) junho, novembro e dezembro.
C) agosto, setembro e novembro.
40) Um levantamento sobre o uso de lâmpadas fluorescentes e incandescentes nas residências de uma cidade
demonstrou que em 25.000 delas existem somente lâmpadas incandescentes e em 15.000, os dois modelos. Se
em todas as residências existem pelo menos um dos modelos de lâmpadas citados, e a porcentagem de
residências que utiliza apenas lâmpadas fluorescentes é igual a 20% do total, então o número de residências
dessa cidade é
A) 45.000
B) 50.000
C) 60.000
D) 65.000
E) 55.000
CONHECIMENTOS GERAIS
41) “A disponibilidade de água salubre é vista hoje como uma grande vantagem econômica, política e social de
uma nação, já que se registra a escassez deste recurso em várias regiões do planeta. O Brasil, além do grande
número de rios, possui ainda aquíferos destacáveis, como o _________________ localizado na região Norte,
que estudos recentes apontam para uma estimativa de grande volume de água (das mais significativas do
mundo) e um dos maiores reservatórios de água doce subterrânea transfronteiriços do mundo, localizado em
áreas brasileiras das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste que recebe a denominação de ________________.”
(Almanaque Abril, 2011, pág. 192)

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmação anterior.
A) Cristalino Centro / Açu
D) Alter do Chão / Guarani
B) Solimões / Cabeças
E) Bambuí / Beberibe
C) Boa Vista / Cristalino Sudoeste
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42) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – divulgou em meados de 2011, o estudo Pesquisa das
Características Étnico-Raciais da População: um Estudo das Categorias de Classificação de Cor ou Raça
(PCERP) que reuniu informações em 2008, numa amostra de cerca de 15 mil domicílios, nos estados do
Amazonas, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal. Mais de 60% dos
entrevistados reconhecem que a cor ou raça são fatores de influência, principalmente no ambiente de trabalho e
na relação com a polícia ou justiça. No que diz respeito a informação apresentada é correto afirmar que
I. a pesquisa abrangeu todas as regiões do país.
II. os brasileiros, em sua maioria, acreditam na desigualdade racial.
III. a maioria dos entrevistados vê a justiça brasileira como igualitária.
IV. cada região foi representada na pesquisa por uma unidade federativa.
Sobre as informações transmitidas no texto estão corretas somente
A) I, II
B) I, II, IV
C) I, III, IV
D) II, III, IV
E) I, II, III
43) “Desde que foi implantado, em janeiro de 2009, o novo “Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa”
(Volp) tem gerado muita polêmica por causa das regras com relação às grafias das palavras, especialmente
quanto ao uso do hífen. O debate agora vai trocar as salas de aula e reuniões de intelectuais pelos salões da
Justiça. O professor Ernani Pimentel, pesquisador da língua portuguesa há 50 anos e líder do movimento
Acordar Melhor, criado com o objetivo de sugerir uma simplificação do acordo, disse a Istoé que vai entrar
com três recursos na Justiça contra o Volp.”
(Revista Istoé. pág.76, 17/08/2011)
O acordo ortográfico em questão surgiu com o objetivo de
A) aproximar a linguagem escrita da verbal.
B) unificar a língua portuguesa falada em todo o planeta.
C) estabelecer regras mais práticas e usuais no cotidiano da língua falada.
D) simplificar as regras distanciando a língua no Brasil da original de Portugal.
E) seguir as normas clássicas usuais no século de expansão marítima de Portugal.
44) Observe o gráfico que representa o universo de usuários da Internet no Brasil, segundo pesquisa realizada
pelo IBGE em 2008.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios 2008.

Com relação ao gráfico marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Em todas as regiões encontram-se grandes disparidades de gênero no acesso à Internet no Brasil.
( ) Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste os índices de utilização da Internet no Brasil estiveram bem
próximos.
( ) Como já se esperava, a região Sudeste apresentou o maior índice de homens e mulheres navegando na
Internet.
( ) Os índices de acesso nas regiões Norte e Nordeste foram responsáveis pelo índice nacional ser inferior ao
das demais regiões do país.
A sequência está correta em
A) F, F, V, V
B) F, V, V, F
C) V, F, V, F
D) V, V, F, F
E) F, V, F, V
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45) O Brasil viveu a aceleração do processo de urbanização na segunda metade do século passado (XX) com o
desenvolvimento industrial intensificado após as duas grandes guerras mundiais. Sobre o resultado desse
processo, é correto afirmar hoje, que
I. o processo de urbanização no Brasil tem como base o êxodo rural.
II. o índice de população urbana brasileira chegou a níveis próximos aos dos países desenvolvidos.
III. na virada do século XX para o século XXI havia ainda uma equiparação média entre população urbana e
população rural no Brasil.
IV. segundo a ONU, em 2050, o Brasil volta a equilibrar sua população que será dividida igualitariamente entre
centros urbanos e áreas rurais.
Podem ser consideradas afirmações corretas sobre a urbanização no Brasil somente
A) I, II
B) III, IV
C) I, II, IV
D) I, III, IV
E) II, III, IV
46) Numere, por ordem cronológica, os principais acontecimentos ocorridos no Brasil na década de 2000.
( ) O Brasil sofre com o apagão e o racionamento de energia.
( ) Pela primeira vez, um operário assume a presidência do Brasil.
( ) Petrobras descobre as reservas de petróleo do pré-sal no litoral brasileiro.
( ) Explode o escândalo do “mensalão”, derrubando ministros e parlamentares brasileiros.
A sequência correta é
A) 3, 4, 1, 2
B) 4, 3, 2, 1
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 3, 4, 2
E) 1, 2, 4, 3
47) Enquanto em sua campanha política em 2010, a atual presidente Dilma Roussef, assumia o compromisso de
erradicar a pobreza no país, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea – divulgava na mesma época o
resultado de um estudo intitulado “Dimensão, evolução e projeção da pobreza por região e por Estado do
Brasil” onde projetava
A) o aumento da pobreza nos grandes centros em consequência do excesso de habitantes, o que influencia as taxas
nacionais.
B) a redução da pobreza nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e a estagnação do índice nas regiões Norte e Nordeste.
C) a erradicação da pobreza extrema, que significa a condição das famílias com rendimento per capita abaixo de um
quarto de salário mínimo, nesta década.
D) a homogeneização dos índices de pobreza nos próximos anos, equiparando-se a países desenvolvidos, como a China
e a Índia.
E) o crescimento da pobreza nas áreas rurais e nas periferias das grandes cidades devido ao aumento da concentração de
renda.
As questões 48 e 49 se referem ao texto a seguir.
“Um fato de grande repercussão internacional nos últimos anos foi a longa disputa comercial
internacional travada entre Brasil e EUA a partir de 2002, envolvendo a produção do algodão na
maior potência econômica do planeta. Os norte-americanos concederam US$ 12,5 bilhões a seus
produtores de algodão entre 1999 e 2003. Com isso, ocuparam a vice-liderança mundial da produção, e
seus fazendeiros se tornaram mais competitivos porque passaram a produzir mais sem gastar tanto. O
Brasil questionou os subsídios com o argumento de que isso provocava distorções nos preços do
produto no mercado internacional e, embora pudesse trazer algum benefício aos consumidores, o
protecionismo norte-americano criava uma vantagem injusta sobre outros países onde os produtos não
contavam com esse recurso.”
(Texto adaptado do Almanaque de Atualidades, On Line Editora, ano 01, nº. 03, pág. 115)

48) Em que organização internacional o Brasil se tornou a primeira nação em desenvolvimento a travar uma
disputa, referente a um produto agrícola, com uma nação desenvolvida – os EUA?
A) ONU.
B) Fao.
C) OMC.
D) OTAN.
E) Alca.
49) A disputa apresentada no texto entre Brasil e EUA resultou no(a)
A) arquivamento do caso devido às pressões do governo norte-americano e do recuo do Brasil, retirando a denúncia
e cedendo na disputa internacional.
B) autorização do Brasil em impor retaliações ao governo dos EUA em resposta aos subsídios ilegais que a Casa
Branca distribuiu aos produtos de algodão.
C) obrigatoriedade do governo norte-americano de investir o recurso que disponibilizou a seus produtores em
políticas de incentivo ao consumo de produtos brasileiros.
D) inclusão temporária do algodão produzido nos EUA na relação de produtos não recomendados para
comercialização internacional até que o país se adequasse as normas internacionais.
E) comprometimento dos EUA perante as nações integrantes da Organização das Nações Unidas de que estenderia
os subsídios a todos os demais produtores de algodão do planeta, criando um fundo específico para esse fim.
AGENTE DE PESQUISAS E MAPEAMENTO – TIPO 1
- 11 www.pcicocncursos.com.br

PPR
RO
OCCEESSSSO
O SSEELLEETTIIVVO
O SSIIM
MPPLLIIFFIICCAAD
DO
O –– IIN
NSSTTIITTU
UTTO
O BBR
RAASSIILLEEIIR
RO
OD
DEE G
GEEO
OG
GR
RAAFFIIAA EE EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAA –– IIBBG
GEE

50) Observe o mapa abaixo, que representa o risco de epidemia de Dengue no Brasil em 2011, segundo estudos e
projeções apresentadas pelo Ministério da Saúde, em janeiro deste ano.

Com relação ao mapa, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Todos os estados da região Nordeste possuem risco muito alto de epidemia de Dengue.
( ) No Centro-Oeste, as unidades se encontram em situações distintas quanto aos riscos de epidemia de
Dengue.
( ) Todos os estados da região Sudeste apresentam risco moderado de epidemia de Dengue.
( ) Embora possua baixo risco de epidemia, o Paraná dispõe de uma área com risco de transmissão focalizada.
A sequência está correta em
A) F, F, V, V
B) F, V, V, F
C) V, F, V, F
D) V, V, F, F
E) F, V, F, V
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
51) “O Sistema Operacional Microsoft Windows XP Professional (idioma português Brasil – Menu iniciar
clássico) possui ferramenta que possibilita ao usuário a instalação e remoção de programas.” Diante do
exposto numere, por ordem de sequência, os comandos para acesso a esta ferramenta.
( ) Menu Iniciar.
( ) Configurações.
( ) Painel de controle.
( ) Adicionar ou remover programas.
A sequência correta é
A) 3, 4, 1, 2
B) 4, 3, 2, 1
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 3, 2, 4
E) 3, 2, 4, 1
52) Na organização de arquivos com a utilização do Windows Explorer (Microsoft Windows XP – idioma
português Brasil configuração padrão), quais são as teclas de atalho para acesso ao comando Recortar
(Cortar)?
A) Ctrl + C
B) Ctrl + R
C) Ctrl + M
D) Ctrl + T
E) Ctrl + X
53) Quando um usuário de computador baixa um arquivo, ou seja, o transfere da Internet para o seu
computador, como é denominado este processo de transferência de dados?
A) Download
B) Downgrade
C) Upload
D) Upgrade
E) Xcopy
54) No aplicativo Microsoft Word 2003 (idioma português Brasil configuração padrão), são itens válidos do menu
Arquivo, EXCETO:
A) Abrir.
D) Configurar página.
B) Imprimir.
E) Parágrafo.
C) Salvar.
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55) Com relação à formatação de planilhas do Microsoft Excel 2003 (idioma português Brasil configuração
padrão), analise o fragmento de planilha a seguir.

Com a necessidade de formatar os valores menores que 15% inseridos nas células A2, B2, C2 e D2
automaticamente na cor vermelha, faz-se necessário o uso da seguinte ferramenta do menu Formatar do
Excel
A) AutoFormatação.
D) Células.
B) Formatação condicional.
E) Planilha.
C) Estilo.
56) Sobre a utilização do aplicativo Microsoft Word 2003 (idioma português Brasil configuração padrão), marque
V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas.
( ) A combinação das teclas de atalho Crtl + T seleciona todo conteúdo do arquivo atual.
( ) Ao executar o comando salvar, sua extensão de arquivo padrão é .docx (Ex: Texto.docx).
( ) Não possui ferramenta específica para correção gramática e ortográfica de texto.
( ) Com a ferramenta Pincel é possível copiar a formatação gráfica do texto selecionado.
A sequência está correta em
A) F, F, V, V
B) F, V, V, F
C) V, F, V, F
D) V, V, F, F
E) V, F, F, V
57) Com relação aos conceitos fundamentais de utilização da Internet e correio eletrônico (considerar sistemas
operacionais idioma padrão português Brasil), analise.
I. O aplicativo Mozilla Firefox é um browser navegador com versões para Linux e Windows.
II. O formato http://www.usuario@provedor.com.br é um exemplo válido de endereço eletrônico.
III. No envio de um e-mail é possível anexar arquivos como imagens, planilhas eletrônicas e textos.
IV. No Internet Explorer, as teclas de atalho Ctrl + L têm a função de localizar conteúdo texto na página atual.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I, II, III, IV
B) II, IV
C) I, III
D) I, III, IV
E) II, III
58) Em relação aos componentes da suíte de aplicativos para escritório Microsoft Office 2003 (idioma português
Brasil configuração padrão) e suas respectivas funcionalidades, marque V para as afirmativas verdadeiras e
F para as falsas.
( ) O aplicativo Microsoft Office Outlook é usado para o gerenciamento de contas de correio eletrônico.
( ) O aplicativo Microsoft Office Word é específico para criação de planilhas eletrônicas.
( ) O aplicativo Mozilla Firefox é o componente do Microsoft Office, usado para navegação e downloads de
arquivos da internet.
( ) O aplicativo Microsoft Office PowerPoint é utilizado para criação/edição e exibição de apresentações em
formato de slides.
A sequência está correta em
A) F, F, V, V
B) F, V, V, F
C) V, F, V, F
D) V, V, F, F
E) V, F, F, V
59) O Gerenciador de Tarefas do Microsoft Windows XP Professional (idioma português Brasil configuração
padrão) fornece informações sobre programas e processos que estão sendo executados no computador. Ele
também exibe as medidas de desempenho mais usadas para processos. Com auxílio do fragmento da imagem
a seguir, analise as informações.

I. O comando para acesso ao gerenciador de tarefas é através das teclas Ctrl + Shift + Delete.
II. A guia “Aplicativos” exibe o status dos programas que estão sendo executados no computador. Nessa guia, o
usuário pode finalizar, alternar para ou iniciar um programa.
III. A guia “Processos” exibe uma visão geral dinâmica sobre a performance do computador.
IV. O menu “Desligar” possibilita acesso ao comando reiniciar que pode ser usado em situações especiais.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I, II, III, IV
B) II, IV
C) I, III
D) I, III, IV
E) II, III
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60) No Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão), as ferramentas apresentadas na figura abaixo são
componentes de qual barra de ferramentas?

A) Caixa de Ferramentas de controle.
B) Formulários.
C) Formatação.

D) Padrão.
E) Revisão.

RASCUNHO
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