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ATENÇÃO
CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO 

A QUE VOCÊ CONCORRE

Neste Caderno de Questões, você encontra:
! 20 questões Específicas - de 01 a 20;
! 10 questões de Língua Portuguesa - de 21 a 30;
! 10 questões de Matemática - de 31 a 40.

Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

Duração da prova: 4 horas.

Saída dos candidatos da sala: após 1 hora do início. 

Liberação do Caderno de Questões: quando faltar 1 hora para o término da 
prova, (Edital, item 5.3). 

Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento 
sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação exclusiva do 
candidato.

 Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida 
também a utilização de equipamentos eletrônicos.

Em seu Cartão de Respostas, assinale apenas uma opção em cada questão. 
Não deixe questão em branco, nem assinale duas opções, para seu Cartão 
não ter questão anulada.  

 Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese 
alguma ele será substituído. Confira seus dados, leia as instruções para seu 
preenchimento e assine no local indicado. A assinatura é obrigatória.

 O gabarito desta prova estará disponível no Colégio Estadual Raul Vidal - 
Av. Feliciano Sodré, 21 - Centro - Niterói - RJ - e no site www.fundec.org.br, 
a partir de 29/julho/2003.

Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato 
deve seguir as orientações constantes no item 8 do Edital.
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Específicas:
01) Marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas 
abaixo:

( ) O modem interno é conectado ao slot de 
expansão;  o modem externo é interligado ao 
computador pela porta serial. 

( )  Para enviar um fax pelo computador, é necessário 
que, antes do envio, a mensagem a ser 
transmitida seja gravada em disco. 

( ) Scanner é um dispositivo de entrada que consiste 
em um fotodetector e um decodificador, que 
podem ser acondicionados em um espelho ótico, 
reproduzindo a imagem digitalizada na tela. 

( ) A resolução gráfica de um monitor define a 
qualidade da imagem exibida. O monitor EGA 
pode processar 256 cores simultaneamente, com 
alta resolução.

A opção que contém as letras na ordem de cima para 
baixo é:

A) V V F F;
B) F F V V;
C) V V F V;
D) F V V F;
E) V V V F.

02) Os slots são componentes da placa mãe que 
permitem a conexão desta com as placas periféricas. 
Acerca de tais  componentes, relacione as colunas:

I     - ISA

II    - PCI

III   - AGP

IV   - CNR

( ) Utilizado por periféricos que requerem  alta 
velocidade, como a placa de vídeo. 

( ) Surgiu da necessidade das aplicações 
multimídia, em especial os jogos, que requeriam 
que o computador trabalhasse com vídeos full-
screen  e full-motion.

(  ) Localizado na borda da placa-mãe, permite a 
conexão de placas de modem, de som e de rede; é 
construída com a mesma tecnologia utilizada por 
dispositivos on-bord.

(  ) Utilizado em dispositivos que não requerem alta 
velocidade, como a placa de som e de modem; as 
placas-mãe mais recentes não vêm com este slot. 

A numeração correta, de cima para baixo, corresponde 
à opção:

A) I II III IV;
B) II III IV I;
C) I II IV III;
D) III IV I II;
E) III II IV I.

03) Sobre o programa Setup, marque V (Verdadeiro) ou 
F (Falso):

( ) O Setup é um programa utilizado para 
configuração do computador e encontra-se 
gravado no interior de um circuito integrado, 
localizado na placa-mãe. 

( ) A opção do menu principal CPU Setup é 
encontrada em micros cujas placas-mãe não têm 
jumpers de configuração. 

( ) No caso da utilização de mouse PS/2, a opção 
“PS/2 Mouse Suporte” deverá estar configurada 
como “Disabled”. 

( ) Supondo a instalação de uma placa de modem 
com jumper, a segunda porta serial da placa-mãe 
IDE deverá estar configurada para utilizar a porta 
COM4.

( ) No caso do técnico de manutenção não ter o 
conhecimento da senha de boot do computador, 
pode ser utilizada a alternativa do curto circuito 
na bateria, o que manterá a vida útil desta.

A opção que contém as letras na ordem de cima para 
baixo é:

A) V V F F V;
B) F V V F V;
C) V F V F F;
D) F F V V V;
E) V V F V F.

04) Sobre a montagem de microcomputadores, leia as 
afirmações abaixo:

I - No caso do contato de uma placa estar oxidado, 
este poderá ser limpo usando uma borracha 
branca.

II - O corpo humano possui cargas eletroestáticas, 
que podem queimar os componentes internos do 
computador; para evitar que isto ocorra, o técnico 
pode tocar na carcaça do gabinete para que o 
corpo descarregue temporariamente.

III - Na utilização da placa de vídeo on-bord, 
construída com a técnica em que o chipset da 
p l a c a - m ã e  i n c o r p o r a  a s  f u n ç õ e s  d e  
processamento de vídeo, o desempenho do vídeo 
é igual àquele com placa de vídeo não on-bord.

IV - No caso de LED da unidade de disquete estiver 
aceso permanentemente, significa que a chave 
reset da placa-mãe deverá ser reinstalada.

Estão corretas as afirmações:

A) II III;
B) II IV;
C) I II;
D) I III IV;
E) III IV.



Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF Tel. (21) 2629-3606 / 2629-3566 / 2629-3515

3

05) Na primeira vez que um computador é ligado, no 
caso de a tela do monitor ficar escura e serem emitidos 
diversos bips, o técnico deverá:
A) verificar se a fonte está encaixada corretamente na 

placa mãe;
B) conferir a instalação da placa de vídeo, retirando-a do 

slot e recolocando-a;
C) observar se a ventoinha do processador está girando;
D) trocar os pentes de memória, que poderão estar 

danificados;
E) reconfigurar, no Setup, a placa de vídeo.

06) O protocolo de comunicação para redes locais e 
homogêneas Microsoft, que permite a utilização dos 
serviços de compartilhamento, denomina-se:
A) TCP/IP;
B) NetBEUI;
C) TCP/IP;
D) IPX;
E)  SPX.

07) Os valores AB  ,  27  e 128 , quando expressos na 16 8 10

base binária, apresentam, respectivamente, os 
seguintes valores:

A) 10101011 11011 100010002 2 2;

B) 00101010 0011100 00010102 2 2;

C) 101110 111100 1011102 2 2;

D) 10101011 10111 100000002 2 2;

E) 10101110 10101 000000012 2 2

08) Acerca dos conceitos da organização interna dos 
microcomputadores, preencha os espaços em branco 
nas sentenças abaixo:

I - __________ é a unidade que expressa a velocidade 
de processamento,  utilizada em sistemas de 
computação gráfica e naqueles com demanda de 
grande aplicações numéricas. 

II - A tecnologia que caracterizou a primeira grande 
alteração na arquitetura Intel, incluindo novas 
instruções e aprimorando o processamento de 
elementos multimídia, chama-se ____________. 

III - A parte da UCP que executa a operação de 
multiplicação de dois valores e o armazenamento 
do resultado desta operação em um registrador 
denomina-se ____________. 

Para o preenchimento das lacunas, devem ser usados, 
na ordem em que ocorrem, os termos:

A) MMX ULA IDE;
B) SCSI UC MMX;
C) DX MMX UC;
D) MFLOPS MMX ULA;
E) MFLOPS IDE ULA.

09) A opção que apresenta o tipo de memória 
construída com a tecnologia que NÃO permite que o bit 
seja armazenado indefinidamente, necessitando de 
recargas periódicas, é:

A) SRAM;
B) DRAM;
C) EPROM;
D) EAROM;
E) EEPROM.

10) Acerca das características dos processadores, é 
INCORRETO dizer que:
A) Pentium MMX e o K6 são exemplos de processadores 

que utilizam placas-mãe do tipo soquete 7;
B) o AMD K5 e o K6 trabalham externamente a, no 

máximo,  66 MHz;
C) o AMD possui sua tensão de alimentação gravada no 

corpo do processador, facilitando a identificação da 
tensão usada;

D) é possível encontrar os processadores K6-III com a 
freqüência do clock nas velocidades 400 MHz, 550 
MHz e 733 MHz;

E) o Pentium 200 trabalha externamente a 66 MHz, 
multiplicando este clock por 3 para obter a freqüência 
de operação interna de 200 MHz.

11) Numere a seqüência em que ocorrem os passos 
para a correta instalação de uma unidade de CD-ROM:

( ) Fixação da unidade de CD-ROM com parafusos.
( ) Caso haja placa de som, uma das extremidades do 

cabo de áudio deverá ser encaixada na unidade de 
CD-ROM.

( ) Encaixe do cabo para a conexão entre a unidade 
de CD-ROM e o micro.

( ) Instalação física em uma das baias disponíveis no 
gabinete.

( )Conexão de um dos cabos da fonte de 
alimentação.

A ordem que representa a seqüência correta, de cima 
para baixo, é: 
A) 2 1 3 5 4;
B) 1 5 4 1 2;
C) 3 4 1 2 5;
D) 2 5 4 1 3;
E) 4 3 2 5 1.

12) A prática da instalação de unidades de CD-ROM, 
como slave do disco rígido, é um procedimento:
A) incorreto, pois compromete o desempenho do micro: 

gera problemas de compatibilidade e alguns programas 
de jogos podem não ser executados diretamente do 
CD-ROM;

B) desaconselhável, pois apenas os programas de jogos 
podem ser executados diretamente do CD-ROM: o 
desempenho do micro não é comprometido;

C) normal, por tratar-se de uma prática muito utilizada 
pelos técnicos, garantindo a boa performance do micro 
em todos os programas;

D) correto, pois dispensa o uso de um flat-cable adicional, 
o que reduz o custo de hardware: o desempenho do 
micro  permanece inalterado e a compatibilidade entre 
os componentes de hardware é garantida;

E) incorreto, pois o micro pode travar, necessitando do 
reinício do sistema operacional, além de reduzir o 
tempo de vida útil da unidade de CD-ROM e das mídias 
utilizadas por este.

13) A opção que NÂO tem relação com o fato de o disco 
rígido alcançar sua taxa máxima de transferência é:
A) instalação correta dos drivers de bus mastering;
B) velocidade de rotação e tamanho da cache  do disco;
C) existência do “jumper” no disco rígido que esteja na 

posição “master”;
D) compatibilidade entre as portas IDE da placa-mãe  com 

a taxa de transferência do disco;
E) utilização de um cabo especial de 80 vias, no caso de 

discos do tipo UDMA/66 ou superior.



Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF www.fundec.org.br

4

14) A opção que nos permite verificar, no Painel de 
Controle do sistema operacional Windows, se os 
drivers do chipset da placa-mãe estão instalados 
corretamente é:
A) gerenciador de dispositivos;
B) manutenção e configuração;
C) perfis de Hardware;
D) desempenho;
E) geral.

15) A opção que NÃO apresenta um periférico 
integrado diretamente conectado à placa-mãe é:
A) Portas USB;
B) Conector para mouse P S / 2;
C) Portas seriais;
D) Conector para teclado;
E) Caixa de som.

16) Leia as afirmativas abaixo:

I - Na transmissão ________,  o periférico  é 
conectado à interface de E/S por uma única linha de 
transmissão de dados, sendo a transferência de 
dados realizada um bit de cada vez. O ________ é 
um exemplo de equipamento que realiza este forma 
de comunicação.

II - A________ pode ser citada como  exemplo de 
equipamento que realiza a comunicação de  
forma______, na qual um grupo de bits é 
transmitido por vez e cada bit utiliza uma linha 
separadamente.

No preenchimento das lacunas, devem ser usados, na 
ordem em que ocorrem, os termos:
A) paralela, mouse, impressora, serial;
B) serial, multiplexador, impressora, síncrona;
C) paralela, scanner, placa de rede, serial;
D) assíncrona, teclado, placa de fax, paralela; 
E) serial, mouse, impressora, paralela.

17) Atualmente, o tipo de memória mais rápida e mais 
cara do mercado, aceita por alguns chipsets para 
Pentium IV e Pentium III e que utiliza a tecnologia Direct 
RDRAM, é a memória: 
A) SRAM;
B) RAMBUS;
C) DRAM;
D) EDO; 
E) RIMM.

18) Para a conexão de um computador a uma rede 
local, onde as estações são conectadas a um nó 
central, são  necessários, fundamentalmente, os 
seguintes  equipamentos:
A) placa de rede, cabeamento e hub;
B) fibra ótica, roteador e ponte;
C) placa de rede, repetidor e hub;
D) Slot PCI para placa de rede, cabo coaxial e gateway;
E) placa de fax modem, cabeamento RJ-11 e fibra ótica.

19) O mouse, o scanner e o CD gravável são 
considerados, respectivamente, dispositivos:
A) entrada /  saída / entrada e saída;
B) saída / entrada / entrada;
C) entrada /  entrada / entrada e saída;
D) saída / entrada e saída / saída;
E) entrada e saída / entrada e saída / saída.

20) O dispositivo capaz de dissipar o calor produzido 
pelo processador é denominado:
A) ventoinha;
B) cooler;
C) composto térmico;
D) controlador de temperatura;
E) cachê.
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Língua Portuguesa
Leia com atenção o texto abaixo e responda às 

questões propostas

Texto: Alienação ou desinteresse?

Quando o Conselho Universitário da UFRJ aprovou 
a realização de eleição paritária (votos de alunos, 
professores e funcionários têm peso igual), os 
estudantes fizeram até carnaval fora de época. A 
empolgação e o interesse pelo assunto pararam por aí. 
Na consulta à comunidade realizada semana passada, 
apenas 18% dos alunos da UFRJ - 8.859 estudantes - 
foram às urnas.

oDébora Marques e Luíza Naslausky, alunas do 5  
período de nutrição, reclamam que as plataformas dos 
candidatos a reitor não foram bem divulgadas. No 
entanto havia um site na internet com as propostas, 
que estavam também espalhadas pelas unidades da 
UFRJ.

- Sabia apenas que todos tinham propostas para 
melhorar a segurança. Espero que o eleito cumpra a 
promessa - diz Luíza.

Acabar com a violência é uma das prioridades de 
Aloísio Teixeira, eleito reitor com 65% dos votos da 
comunidade e confirmado no cargo pelo ministro da 
Educação, Cristovam Buarque. Apesar da pequena 
participação dos alunos na consulta, o coordenador-
geral do DCE da UFRJ, Márcio Sá, diz que o número de 
votantes foi expressivo.

- Nas eleições anteriores, o número de estudantes 
não passava de seis mil. Quase nove mil é uma vitória, 
um recorde - diz Márcio, que reconhece a falta de 
divulgação das propostas dos candidatos. - Foi tudo 
corrido. Só tivemos dois debates em toda a 
universidade. Mas esse é um processo que crescerá 
gradativamente.

oAluno do 5  período de educação física, Rafael 
Lando é um dos estudantes que não foram às urnas 
dessa vez. Rafael conta que na consulta passada, 
quando Carlos Lessa foi o escolhido pela comunidade, 
ele votou:

- Ano passado foi mais animado. Agora não 
conhecia as propostas e não quis votar só por votar.

(MegaZine - O Globo, 3 de junho de 2003, p. 3.)

21) Na introdução do texto procurou-se destacar:
A) o desinteresse demonstrado pelos alunos da UFRJ no 

processo de consulta à comunidade para a escolha do 
novo reitor;

B) a incoerência dos estudantes da UFRJ relativamente à 
participação deste segmento no processo de consulta 
à comunidade para a escolha do novo reitor;

C) que o segmento dos estudantes foi o de menor 
participação no processo eleitoral para escolha do 
novo reitor da UFRJ;

D) que com a pequena participação dos estudantes, 
numa eleição paritária, o processo de consulta à 
comunidade para a escolha do novo reitor da UFRJ 
ficou prejudicado;

E) que a alegria demonstrada pelos estudantes, quando 
da aprovação pelo Conselho Universitário da UFRJ do 
sistema paritário de eleição para reitor, transformou-se 
em tristeza, em razão da insignificante participação 
deste segmento.

22) De acordo com o texto, o argumento usado pelas 
oalunas do 5  período do curso de nutrição para 

justificar o baixo comparecimento dos estudantes no 
processo de consulta à comunidade:
A) era válido para justificar a ausência das duas alunas, 

mas não poderia ser usado para o segmento como um 
todo;

B) não tinha validade, porque duas alunas não poderiam 
tomar por base um problema particular para justificar 
uma atitude da maioria;

C) só seria válido se elas tivessem possibilidade de 
acesso à internet ou tivessem estado no campus 
durante a campanha eleitoral;

D) era inconsistente, porque fatos ocorridos durante o 
processo eleitoral demonstraram justamente o 
contrário do que alegavam;

E) mostrava-se totalmente irracional, não passando de 
mera desculpa para justificar falta de compromisso 
com as obrigações acadêmicas.

23) A respeito da participação dos estudantes na 
consulta à comunidade para a escolha do novo reitor, o 
coordenador-geral do DCE da UFRJ fez alguns 
comentários, dos quais NÃO se pode depreender que:
A) o índice de estudantes que compareceu às urnas foi 

significativo, não obstante pouco numeroso;
B) nunca tantos estudantes compareceram a um 

processo de escolha como o que fora realizado;
C) se tivesse havido maior divulgação das plataformas 

dos candidatos, a participação dos estudantes teria 
sido mais expressiva;

D) a rapidez com que transcorreu o processo de consulta 
foi um obstáculo a uma mais numerosa participação 
dos estudantes;

E) ter havido apenas dois debates entre os candidatos 
durante a campanha eleitoral gerou desmotivação nos 
estudantes quanto à participação.

24) De acordo com o texto, o argumento usado pelo 
oaluno de 5  período de educação física para justificar o 

seu não comparecimento às urnas:
A) destaca o contraste entre o processo eleitoral recente 

e o anterior, tendo sido o anterior mais concorrido, e o 
atual marcado pela alienação;

B) é racional, haja vista a necessidade de uma boa 
divulgação de plataformas e compromissos de 
candidatos para a informação e a tomada de decisão 
por parte dos eleitores;

C) é inconsistente para justif icar o seu não 
comparecimento, uma vez que as condições de 
tomada de conhecimento das propostas dos 
candidatos existiam;

D) é irracional, pois tamanha é a responsabilidade de 
todos em participar do processo, que votar deixa de ser 
um direito para tornar-se uma obrigação;

E) insinua que estudantes universitários só se interessam 
em participar de processos eleitorais se a campanha 
for suficientemente animada.
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25) Sobre o candidato Aloísio Teixeira, de acordo com 
o texto, NÃO se pode dizer que:
A) obteve percentual expressivo de votos no processo de 

consulta à comunidade para escolha do novo reitor da 
UFRJ;

B) em sua plataforma de candidato a reitor apresentou, 
como uma das prioridades de gestão, a proposta de 
criar as condições indispensáveis para que a 
comunidade tenha segurança no campus;

C) foi eleito reitor no processo de consulta à comunidade, 
a despeito da pequena participação dos estudantes;

D) só foi eleito reitor pela comunidade acadêmica porque 
prometeu acabar com a violência no campus;

E) teve sua indicação, por parte da comunidade 
acadêmica, para ocupar o cargo de reitor, confirmada 
pelo Ministro da Educação.

26) Se se quisesse reescrever os três períodos que 
oformam o 1  parágrafo do texto num único período, 

usando-se a pontuação adequada, os conetivos que 
deveriam ser empregados para que seja mantido o 
sentido original são, respectivamente:
A) entretanto / por conseguinte;
B) contudo / visto que;
C) porque / todavia;
D) pois / porquanto;
E) porém / portanto.

27) Sobre as alterações feitas abaixo na redação da 
parte sublinhada no período “Débora Marques e Luíza 

oNaslausky, alunas do 5  período de nutrição, reclamam 
que as plataformas dos candidatos a reitor não foram 
bem divulgadas” (linhas 9-11), pode-se afirmar que 
houve alteração de sentido em:
A) ... reclamam  não terem sido bem divulgadas as 

plataformas dos candidatos a reitor.
B) ... reclamam que não divulgaram bem as plataformas 

dos candidatos a reitor.
C) ... reclamam da falta de divulgação das plataformas 

dos candidatos a reitor.
D) ... reclamam não ter havido boa divulgação das 

plataformas dos candidatos a reitor.
E) ... reclamam que não se divulgaram bem as 

plataformas dos candidatos a reitor.

28) Observando-se o sentido da palavra até no trecho 
“os estudantes fizeram até carnaval fora de época” 
(linhas 3-4), pode-se dizer que sentido idêntico tem a 
mesma palavra na frase:
A) Os estudantes fizeram várias exigências aos 

candidatos, até acabar com a violência.
B) Até ontem ainda não se conhecia o resultado do pleito.
C) Os candidatos chegavam até aos eleitores pelos 

cartazes e pela internet.
D) Os mesários permaneciam junto à urna até o último 

eleitor votar.
E) Até o final do expediente, ninguém havia reclamado 

contra a lisura do pleito.

29) No trecho “Rafael Lando é um dos estudantes que 
não foram às urnas dessa vez” (linhas 32-34), observa-
se uma situação de concordância verbal facultativa, 
pois o verbo também poderia estar expresso no 
singular. Das frases abaixo, a única em que a 
concordância é também facultativa, de acordo com as 
normas da língua culta, encontra-se em:
A) 18% dos alunos da UFRJ foram (foi) às urnas.
B) Havia (haviam) vários alunos desinformados sobre as 

plataformas dos candidatos.
C) Nas eleições anteriores, o número de estudantes não 

passava (passavam) de 6 mil.
D) Não se conheciam (conhecia) as propostas dos 

candidatos.
E) A maior parte dos estudantes não votou (votaram) por 

falta de informação.

30) O período “Agora não conhecia as propostas e não 
quis votar só por votar” (linhas 37-38) poderia ser 
reescrito, sem alteração de sentido, nas formas 
abaixo, EXCETO na forma:
A) Agora, como não conhecia as propostas, não quis 

votar só por votar.
B) Por não conhecer as propostas, não quis votar só por 

votar, agora.
C) Agora, não quis votar só por votar, dado que não 

conhecia as propostas.
D) Não quis votar só por votar, agora, não conhecendo as 

propostas.
E) Agora, não quis votar só por votar, não conhecia, pois, 

as propostas.
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31) Em um concurso para o cargo de Técnico em 
Manutenção de Computadores a prova apresentava 
apenas duas questões e sobre elas, após a correção, 
ficou-se sabendo que: 100 candidatos acertaram as 
duas questões; 170 candidatos acertaram a primeira 
questão; 100 candidatos acertaram apenas uma das 
questões; 95 candidatos erraram as duas questões. O 
número de candidatos que prestou o concurso foi de:
A) 200;
B) 315;
C) 370;
D) 295;
E) 432.  

X33)Se 16   = 32, então x é igual a:

A)     ;

B)     ;

C)     ;

D)     ;

E)     .

35) Na proporção            =           , o valor de x é:
A) - 3;
B) 3;
C) 6;
D) - 9;
E) 9.

32) O domínio da função f(x) =               , com valores 
reais, é o conjunto:
A) [ -  2, -  1 [ ∪ [ 2, + ∞ [;
B) ] -∞ , -  1 [ ∪  [ 2, + ∞  [;
C) ] -∞ , - 2 ] ∪ ] - 1, 2 ];
D) ] - ∞, 2 ];
E) ] - 1, + ∞  [.

34) Seja A = (a ) a matriz quadrada de 2ª ordem definida  i j 

por a  =                          . O elemento que pertence à 1ª  i j

linha e à 2ª coluna da matriz A é:

A) 4;
B) 0;
C) 2;
D) - 1;
E) - 4.

1

42

+
−

x

x









<−
=+

>

j  i se , 

j  i se  , 

j  i se  ,  

i

ji

i j

36) Sabe-se que o 5º termo de uma progressão 
aritmética é 18 e que sua razão é r = 7. O primeiro termo 
dessa progressão é:
A) 38;
B) - 10;
C) 5;
D) - 8;
E) 6.

38) A diagonal de um retângulo mede 10cm e um de 
seus lados mede 6cm. A área desse retângulo em cm² 
é:
A) 60;
B) 48;
C) 30;
D) 28;
E) 12.

39) O capital de R$ 80.000,00 aplicado à taxa de 84% ao 
ano a juros simples, rende em 3 meses a quantia de:
A) R$560,00;
B) R$ 672,00;
C) R$ 2.016,00;
D) R$ 10.200,00;
E) R$16.800,00.

37) O maior número de retas definidas por 9 pontos, 
dos quais cinco são colineares, é:
A) 27;
B) 28;
C) 29;
D) 36;
E) 51.

40) Considere todos os números naturais de 4 
algarismos distintos que se podem formar com os 
algarismos 1, 3, 4, 7, 8. Escolhendo um deles, ao acaso, 
a probabilidade de sair um número que comece por 1 e 
termine por 3 é:

A)       ;

B)      ;

C)      ;

D)      ;

E)      .

30

1

15

1

20

1

10

1

12

1
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