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CARGO: ENFERMEIRO 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE: _____________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

CARGO: ______________________________________________________________ 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: _____________________________________________ 

ASSINATURA: ________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de desclassificação 

do Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta; 

b) Uso de máquina calculadora; 

c) Aparelho de comunicação, salvo os disponibilizados e autorizados pela Comissão do Concurso; 

d) Fumar nos locais de prova; 

e) Comunicação entre candidatos, permitida apenas com os fiscais; 

f) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

g) Utilizar de qualquer recurso fraudulento; 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de tinta 

azul ou preta; 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 A Prova será Escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 03 (três) horas e 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 alternativas (a, 
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b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta. Cada grupo de nível de Ensino terá o número 

de questões diferentes, conforme tabelas abaixo: 

Grupo I – Ensino Superior e Ensino Médio Completo (40 quarenta questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 10 (dez) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

 

Grupo II – Ensino Fundamental Completo (34 trinta e quatro questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 09 (nove) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

 

 Grupo III – Alfabetizado (16 dezesseis questões): 

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 10 (dez) 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

 

 Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o grupo de ensino informado acima; 

 Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o Cartão Resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas.  

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato;  

 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

CONHECIMENTOS ESPECÍCOS 

1. A constituição Federal do Brasil promulgada em 1988, estabelece que a                            

dever do Estado. Este direito está garantido no artigo 

a) 196 

b) 296 

c) 166 

d) 266 

 

2. Dentre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde temos a Integralidade da Assistência 

entendida como 

                           saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. 

b) as ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, 

more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. 

c) o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços  preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

d) a                                                                                                 

                                                                                                

                . 

 

3. Os artigos destinados a procedimentos invasivos que entram somente em contato com a pele íntegra 

do paciente são chamados de artigos não críticos. A sua  desinfecção deve  ser por meio de 

 a) Autoclavagem. 

 b) Imersão em glutaraldeído. 

 c) Requer uma desinfecção de alto nível. 

 d) Requer limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível. 

 

4. A obesidade pode ser compreendida como um agravo de caráter multifatorial envolvendo desde 

questões biológicas às históricas, ecológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas. O determinante 

mais                                                                                         

energético positivo, que  

                                                                                      . 

b) acontece quando a quantidade de energia consumida                                  . 

                                                                               . 

                                                                                            

gasta. 

 

                                                                                               

                                                                          -       -     . O 

Sistema de Informação responsável pela padronização, coleta e processamento dos dados sobre 

agravos de notificação obrigatória em todo o território nacional é 

a) SIM 

b) SINASC 

c) SINAN 

d) SIS-PNI 
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6.  Os diferentes profissionais da equipe de saúde da Saúde da Família têm importante papel e 

contribuição nas ações de Vigilância em Saúde. As atribuições especificas do profissional enfermeiro 

são 

I - Realizar consulta de enfermagem, 

II - solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras 

normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da 

profissão; 

III - Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; 

IV - Diagnosticar e tratar precocemente os agravos/doenças conforme as orientações do Ministério 

da saúde 

V -Encaminhar, os casos graves para a unidade de referência, respeitando os fluxos locais e 

mantendo-se responsável pelo acompanhamento. 

Está correto o que se afirma nas alternativas: 

a) I, IV e V 

b) I, II e III 

c) II, III e IV 

d) III, IV e V 

 

7.                                                                                                

                                                                                  Aedes aegypti.   

                                                         . Em relação a esse mosquito está coreto o 

que se afirma em, 

a) A fêmea do Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante a noite, para viabilizar a maturação 

dos ovos. 

b) Nas habitações, o adulto do Aedes aegypti             , normalmente, em paredes, móveis, 

peças de roupas penduradas e mosquiteiros. 

c) Período de incubação varia de 15 a 25 dias, sendo em média de 10 a 16 dias. 

                                                                                         13 dia da  

doença. 

 

                                                                                                    

                                                                                                     

                                                                    , as afirmações a seguir referem-

se a Hanseníase e estão corretas, EXCETO: 

a) A Hanseníase acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também manifesta-se 

como uma doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros 

Órgãos. 

b) Causada pelo Mycobacterium leprae, que                   -                       -positivo. 

c) Entre o contato com a pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais pode levar em média 

2 a 5 meses. 

                       , acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade são um 

dos principais sinais e sintomas da doença. 

 

9. A Tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa transmitida por meio de gotículas contendo os 

bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. A busca de 

casos deve ser feita principalmente entre 
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I - Profissionais de saúde que atuam em unidades básicas de saúde. 

II - Trabalhadores de frigoríficos. 

III -                                                                . 

IV - Portadores de doenças debilitantes (diabetes, neoplasias). 

V - Usuários de drogas. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, IV e V 

b) II, III e IV 

c) III, IV e V 

d) I, II e III 

 

10. A Linh                                                                                        

humanizado e integral às ações e aos serviços qualificados para promover a prevenção do câncer do 

colo do útero, acesso ao rastreamento das lesões precursoras, ao diagnóstico precoce e ao tratamento 

adequado, qualificado e em tempo oportuno. Deve ser  organizada a partir de algumas diretrizes, entre 

elas, 

I - Estruturar os serviços de saúde para rastrear todas as mulheres de 25 a 64 anos a cada Três anos.  

II - Estruturar os serviços de saúde para atender todas as mulheres que apresentam sinais de alerta. 

III - Estruturar os serviços de saúde para rastrear todas as mulheres de 15 a 54 anos anualmente. 

IV - Garantir referência para cito e histopatologia. 

Está correta o que se afirma em: 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) III e IV 

d) II e V 

 

11. A utilização de insulina pelo paciente diabético  exige que o enfermeiro  oriente paciente e 

familiares  quanto  a técnica de preparação, aplicação e armazenamento. Em relação ao 

armazenamento orienta-se que  

a) As insulinas lacradas precisam ser congeladas. 

b)- As insulinas lacradas devem ser mantidas fora da geladeira.  

c) O frasco de  insulina perde a potência opós 15 dias de sua abertura e deve ser substituído. 

d) O frasco de insulina de                                                                      

            , entre 2°C  a 8°C. 

 

12. A Insulina NPH deve ser administrada exclusivamente por via 

a) Subcutânea 

b) Intradérmica 

c) Intramuscular 

d) Intravenosa 

 

13. Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando vier à Unidade Básica de Saúde (UBS) para 

consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário de ao 

menos uma verificação da Pressão Arterial nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada. 

Ao verificar a pressão Arterial deve-se 

a) manter o paciente sentado, com o braço apoiado à altura do ombro.  

b) utilizar manguito com 12 cm de  largura e   23 cm de comprimento ao verificar a    Pressão 
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Arterial de um adulto  

c) orientar o paciente para repousar por meia hora antes da verificação da Pressão Arterial 

d) palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 80mmHg acima do valor em que o pulso deixar de 

ser sentido. 

 

14. Os Agentes Comunitários de Saúde são essenciais para a efetivação  trabalho da equipe da 

estratégia Saúde da Família. Assinale a alternativa incorreta 

a) O Agente Comunitário de Saúde deverá atender entre 400 e 750 pessoas. 

b) O Agente Comunitário de Saúde deverá visitar no mínimo uma vez por mês cada família da sua 

comunidade. 

c) O Agente Comunitário de Saúde deverá identificar situação de risco e encaminhar aos setores 

responsáveis. 

d) O Agente Comunitário de Saúde deverá cumprir 50% de sua carga horária nas dependências da 

Unidade de saúde ajudando na organização dos prontuários e no agendamento das consultas 

médicas. 

 

15. O escore de Framinghan é uma ferramenta útil e de fácil aplicacção no cotidiano. Ele classifica os 

indivíduos por meio da pontuação nos graus de risco cardiovascular baixo, intermediário e alto. 

Quanto ao risco cardiovascular alto está correto o que se afirma em 

a) quando existir menos de 10% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em dez anos. 

b) quando existir de 10% a 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em dez anos. 

c) quando existir de 30 a 50  de chance de um evento cardiovascular ocorrer em 15 anos. 

d) quando existir mais de 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em dez anos. 

 

16. O Exame físico do paciente hipertenso na consulta de enfermagem, deve incluir 

I - Altura e peso,  

II - circunferência da cocha 

III - IMC 

IV - Pressão arterial com a pessoa sentada e ajoelhada 

V - Frequência cardíaca e respiratória.  

Está correto o que se afirma em 

 a) I e II 

 b) III e IV 

 c) IV e V 

 d) I e III 

 

17. Os quatro grupos de d                                                                    

                                                               , que também têm quatro fatores de risco 

em comum,  

a) tabagismo, inatividade física, consume de café e álcool  

b) tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e álcool 

c) tabagismo, inatividade física, alimentação saudável e poluição atmosférica  

d) tabagismo, uso indiscriminado de antibióticos,  alimentação  não  saudável e uso de tecnologias 

digitais. 

 

18. Uma senhora de 67 teve um Acidente Vacular Encefálico que a deixou acamada. A Agente 

Comunitária de Saúde em sua última visita domiciliar para a família dessa idosa constatou que a 
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mesma está emagrecida, e permanence na cama a maior parte do tempo. A equipe programou uma 

visita para a senhora, devido o risco de a mesma desenvolver úlcera por pressão, entre outros agravos. 

Diante deste caso, o instrumento apropriada que a enfermeira deverá usar para avaliar o risco de 

Úlcera por Pressão é 

a) Escala de Tinetti 

b) Escala de Katz 

c) Escala de Glasgow 

d) Escala de Braden 

 

 

19.  Ao avaliar um paciente a enfermeira constata uma  lesão em região sacral compatível com uma 

úlcera de pressão em Estágio I. Considerando o tipo de lesão e as coberturas de curativos disponíveis 

no mercado, a prescrição de enfermagem para esse paciente poderia ser com:  

a) Clorexidina alcoólica 0,5% 

b) Carvão ativado 

c) Colagenase 

d) Ácidos graxos essenciais 

 

20. Os imunobilógicos são produtos termolábeis sendo  necessário, portanto, mantê-los constantemente 

refrigerados, utilizando instalações e equipamentos adequados. Os imunobiológicos são conservados 

em uma cadeia ou sistema denominado Rede de Frio, composta por vários níveis: nacional, estadual, 

regional ou distrital e municipal ou local. No nível municipal  

a) todas as vacinas são conservadas entre +2ºC e +8ºC. 

b) todas as vacinas são conservadas entre +2ºC e +8ºC, exceto a vacina da Hepatite B que é 

conservada entre  -4ºC e +2ºC. 

c) todos as vacinas são conservadas em freezers a-20ºC. 

d) todas as vacinas são conservadas entre +4ºC e +12ºC 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

21. Leia esse trecho de crônica: 

                                                                                            

computadores e, por incrível que pareça, nem mesmo canetas esferográficas. Porém, se fôssemos 

registrar em papel todos os absurdos do ser humano, não sobraria uma resma para cartões de Natal. 

         Isso posto, não de gasolina nem de saúde, já que uma é cara e a outra é carente, vamos ao que 

interessa. Quando digo vamos ao que interessa, vem logo à mente a pergunta: interessa a quem? A 

mim, pensará o leitor desavisado. O leitor avisado perceberá facilmente que estou me referindo, em 

geral, a assuntos interessantes e, se não forem, também não interessa. 

                                                                                                    Jo Soares. Revista Veja, 01/05/2006.                                                                       

Com relação ao uso das palavras, verifique se as afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V). 

I - Desavisado e avisado são cognatos. 

II - O adjetivo cara está caracterizando a palavra gasolina. 

III - O adjetivo carente está caracterizando a palavra posto. 
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IV -               isso posto”, a palavra posto é um substantivo. 

a) F – V – V – F 

b) V – V – V – F 

c) F – V – F – F 

d) V – V – F – F  

 

22. Assinale a alternativa que não obedece a norma culta em relação à regência verbal. 

a) Algumas famílias, de longe, assistiam o espetáculo. 

b) Ninguém o chamou aqui, moço. 

c) Beberás de nosso leite, comerás de nosso pão e partirás quando te aprouver. 

d) A abstinência é um sacrifício a que não dou a menor importância. 

 

23. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços. 

Talvez ainda ___________peças sem lubrificação, entretanto, não _______existir mais reparações a 

serem feitas, pois o carro está transitando tranquilamente _________cinco dias. 

a) Haja - devem - faz  

b) Hajam – devem – fazem 

c) Hajam – deve – faz 

d) Haja – deve – fazem  

 

24. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada não tem valor de adjetivo. 

a) A malha vermelha já estava seca. 

b) Tinha os cabelos branco-amarelados. 

c) O sol desbotou o verde da bandeira. 

d) O céu carregava-se de nuvens cinzentas. 

 

25. Indique a alternativa que completa corretamente a frase: 

____________________________os documentos que encaminharemos à Secretaria. 

a) Terá de ser formalizados  

b) Terão de ser formalizados  

c) Terão de serem formalizados  

d) Terá de serem formalizados.  

 

26. Assinale a alternativa que apresenta  erro de colocação pronominal. 

a) Não quero pedir-lhe dinheiro. 

b) Nunca mais convidei-o para sair. 

c) Perdoar-lhe- hei um dia. 

d) Se não me engano, nada lhes prometi. 

 

27. Com relação à concordância verbal assinale a alternativa correta. 

a) Qual de nós apresentarão o trabalho à classe? 

b) O velho relógio da igreja batiam dez horas. 

c) Considerando o alto valor do prédio, 8% significam um bom dinheiro. 

d) A confusão começou quando deu duas horas e os portões do estádio foram abertos. 

 

28. No texto: 

                          eza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo 

contra a natureza                                                

 (Rubem Alves) 

A passagem em destaque exprime: 
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a) Concessão 

b) Consequência 

c) Condição  

d) Causa 

 

29. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 

a) Berinjela - ojeriza – gorjeiam – esplêndido – espontâneo 

b) Expontâneo –  mangedoura  - ojeriza – majestade  

c) Magestade – gorgeiam – escasso – displicência  

d) Berinjela – lisongeiro –explendor – excessivo 

 

30.          :           a cerca de política, tampouco converso à respeito de futebol; quando me 

pedem explicações, prefiro não dizer por que                                                      : 

a) Só o primeiro está errado 

b) Só o terceiro está errado 

c) O primeiro e o segundo estão errados 

d) O primeiro e o terceiro estão errados  

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

31. Uma das demandas de movimentos contemporâneos por igualdade de direitos é pela superação de 

preconceitos inscritos em expressões e atitudes do nosso cotidiano. Considerando-se as teorias 

sociológicas a respeito das questões sobre gênero, assinale a alternativa incorreta.  

a) O termo gênero faz referência às diferenças biológicas e naturais dos seres humanos.  

b) O termo gênero refere-se a uma construção cultural, enfatizando o caráter social e histórico das 

diferenças sexuais. 

c) Vários elementos estão envolvidos na constituição das relações de gênero, tais como a 

organização política, econômica e social. 

d) A referência a gênero está direcionada às maneiras como as sociedades entendem o que 

                                      

 

 

32. Em nosso planeta, os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis são 

limitados, como por exemplo, o petróleo, sendo  imprescindível a substituição de combustíveis fósseis 

por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo 

do carbono, pois provoca: 

a) Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. 

b) Aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. 

c) Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. 

d) Redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. 

33. A construção de rodovias pode trazer impactos indesejáveis ao meio ambiente, visto que a abertura 

de estradas pode resultar na fragmentação de habitats e de interações entre espécies silvestres, além de 

prejudicar o fluxo natural de rios e riachos, possibilitar o ingresso de espécies exóticas em ambientes 

naturais e aumentar a pressão sobre os ecossistemas nativos. 

 Assinale a alternativa com a proposta que visa conciliar os interesses entre conservação do meio 

ambiente e progresso urbano.  
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a) impedir a abertura e a pavimentação de rodovias em áreas rurais e em regiões preservadas, pois a 

qualidade de vida e as tecnologias encontradas nos centros urbanos são prescindíveis às populações 

rurais. 

b) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, desde que comprovada a sua real necessidade e 

após a realização de estudos que demonstrem ser possível contornar ou compensar seus impactos 

ambientais. 

c) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias apenas em áreas rurais produtivas, uma vez que 

se faz necessário incentivo agroeconômico. 

d) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, haja vista que os impactos ao meio ambiente 

são temporários e podem ser facilmente revertidos com as tecnologias existentes para recuperação 

de áreas degradadas. 

 

34. Um dos indicadores mais utilizados  para o comparativo econômico entre as nações é o Produto 

Interno Bruto (PIB). Convencionou-se utilizar o dólar americano para a conversão  e equiparação dos 

valores das diversas moedas que circulam entre os países.  Segundo esse critério, quais são, 

atualmente, os três países considerados as maiores potências mundiais em relação ao PIB? 

 

a) Estados Unidos da América, Japão e Alemanha  

b) Estados Unidos da América, Brasil e China  

c) Estados Unidos da América, Japão e França 

d) Estados Unidos da América,  China e Japão 

 

35. Muitos fatos históricos marcaram o nascimento de um novo período caracterizado pela expansão 

do capital fictício, do consumismo e das políticas neoliberais. No interior 

de um mundo em rápida transformação, a globalização pode ser considerada como o principal veículo 

de transmissão das novas tendências políticas, econômicas e sociais. 

 Sobre a globalização é correto afirmar que: 

a) A globalização é um fenômeno caracterizado pela expansão de padrões culturais homogêneos, 

garantidores do consumo em massa e da construção de uma identidade única. 

b) A globalização atinge a todos os países de forma equivalente. Nações que até há pouco tempo 

eram fechadas foram invadidas por novos valores e por uma nova cultura transformando-se em 

nações democráticas. 

c) A globalização é um fenômeno chave para a compreensão da atual fase do capitalismo por 

envolver simultaneamente as dimensões política, econômica e cultural.  

d) A globalização, que é denominada, muitas vezes, de mundialização de capitais, é um fenômeno 

fundamentalmente econômico, que possui pouco impacto em outras dimensões da vida social. 

 

 

INFORMÁTICA 

 
36. Dentre as opções abaixo, selecione a opção que demonstra uma possível sequência de ações 

(cliques) que permita chegar até a opção para adicionar variáveis de ambiente no Windows versão 7 ou 

superior: 

a) Clique da Direita em Painel de Controle – Clique da Esquerda em Propriedades - Clique da 

Esquerda em Configuração Avançada – Clique da Esquerda em Adicionar Variáveis de Ambiente 

b) Clique da Direita em Meu Computador - Clique da Esquerda em Propriedades - Clique da 

Esquerda em Configurações avançadas do sistema – Clique da Esquerda em Variáveis de Ambiente 

c) Clique da Direita na Area de Trabalho -  Personalizar - Clique da Esquerda em Configurações 

avançadas do sistema – Clique da Esquerda em Variáveis de Ambiente 
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d) Clique da Direita em Meu Computador -  Clique da Esquerda em Propriedades -  Clique da 

Esquerda em Proteção do Sistema – Clique da Esquerda em Variáveis de Ambiente 

 

37. Ao criar uma Seção Continua no Microsoft Word e aplicar formatos de configuração de tamanho 

ou orientação de página diferentes para cada seção, o Microsoft Word irá: 

a) Deixar as seções na mesma página 

b) Não irá criar a seção 

c) Irá criar uma terceira seção 

d) Criará a nova seção em uma nova página 

 

38. Considerando a seguinte figura com a representação de uma planilha do excel: 

 

 

 

 

 

Qual o será o valor da célula D6 após arrastarmos a fórmula presente na célula D2 para as células D3, 

D4, D5, D6 e D7? 

a) 525 

b) 520 

c) 100 

d) 5 

 

39                  G                           *L                         : 

a) uma busca pontual das palavras que vai retornar endereços de sites ou links internet, 

considerando que as respectivas palavras  sempre estarão seguidas uma da outra; 

b) uma busca de palavras que pertençam ao mesmo endereço de site ou links internet, considerando 

que as respectivas palavras não necessariamente estarão seguidas uma da outra; 

c) uma busca concentrada que retornará os sites ou links internet, que mais possuam ocorrências das 

respectivas palavras independente de estarem seguidas uma da outra 

d) uma busca concentrada que retornam os sites ou links internet, que não possuam ocorrências das 

respectivas palavras 

 

40. Dentre as opções abaixo, escolha a que NÃO faz parte das funções dos COOKIES usados pelos 

sites de internet: 

a) Dizer quantas vezes você visitou a página; 

b) Guardar preferências de usuários e/ou dados cadastrais; 

c) Notificar ao site origem do COOKIE que você voltou a acessá-lo; 

d) Realizar manutenções e atualizações da página do site de origem; 
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