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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 

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

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

 
QUESTÃO 01 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), regulamentado pela Lei n.º 8.069/1990, em seu artigo 1.º, 
dispõe sobre “a proteção integral à criança e ao adolescente”. Isso quer dizer que, frente a essa demanda, deve(m) 
ser assegurado(s)/a(s) e/ou priorizado(s)/a(s) 
A) a responsabilização da família, da sociedade e do Estado frente ao aumento dos problemas sociais e ao 

envolvimento de crianças e adolescentes com a prática de ato infracional. 
B) todos os direitos e as condições para que as crianças e os adolescentes se desenvolvam, exclusivamente, como 

sujeitos de direitos. 
C) as ações e os procedimentos que legitimam a chamada Doutrina de Situação Irregular, considerada importante 

para o tratamento mais humano das demandas das crianças e dos adolescentes. 
D) o direito ao pleno desenvolvimento biopsíquico e social, indispensável para a preservação da integridade humana 

e a melhoria da condição de vida do segmento em questão. 
E) o direito à profissionalização e ao trabalho para todas as crianças e os adolescentes. 
QUESTÃO 02 
Considerando as previsões do ECA, avalie  as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F, para as 
falsas. 
I (   ) O estágio de convivência para adoção é dispensado quando o adotando for irmão, neto ou sobrinho do 

adotante. Pode também ser dispensado quando o adotando já estiver sob a tutela do adotante, nos casos 
de colocação em família substituta. 

II (   ) O direito à liberdade também compreende participar da vida política, na forma da lei. 
III (   ) O pai ou a mãe condenados por qualquer prática de crime perdem a guarda de seus filhos, até que a pena 

aplicada pela autoridade judiciária seja cumprida. 
IV (   ) Além das faltas reiteradas e sem justificativas, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 

devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos. 
V (   ) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e  

previdenciários. 
 

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Somente as afirmativas III e V são falsas. 
B) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 
C) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
D) Somente as afirmativas III e IV verdadeiras. 
E) As afirmativas I, II, III, IV e V são falsas. 
QUESTÃO 03 
A efetivação do controle social e da participação dos cidadãos na formulação da política de atendimento aos direitos 
das crianças e dos adolescentes se concretiza por meio do 
A) Artigo 227 da Constituição Federal. 
B) Conselho Tutelar. 
C) Conselho de Educação do Menor Infrator. 
D) Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. 
E) Secretarias Municipais de Assistência Social. 
QUESTÃO 04 
As entidades socioassistenciais são também responsáveis pela execução dos serviços que asseguram proteção 
social às crianças e aos adolescentes, e elas consideram as demandas identificadas, observando as previsões legais 
para operacionalização da política de atendimento. Sobre os serviços prestados por essas entidades, considerando 
as limitações e regulações, indica-se, à luz do ECA, que: 
A) Portaria que conste resumo dos fatos, expedida pela autoridade judiciária, pela representação do Ministério 

Público ou do Conselho Tutelar, pode dar início aos procedimentos de apuração de irregularidades em entidades, 
governamentais ou não governamentais. 

B) As entidades socioassistenciais, mediante constatação da necessidade, podem proceder à transferência imediata 
ou à colocação de criança e adolescente em família substituta. 

C) As entidades que prestam serviços socioassistenciais nos municípios devem ser inscritas no Conselho Estadual 
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e nas Secretarias de Assistência Social. 

D) Em hipótese alguma pode ser extinto ou cassado o registro de funcionamento das entidades. 
E) Os conselheiros tutelares, no uso de suas obrigações, podem instaurar portaria que limite a atuação ou afaste 

diretor das entidades socioassistenciais que forem julgadas irregulares. 
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QUESTÃO 05 
De acordo com o ECA, os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente devem 
ser, obrigatoriamente, comunicados a qual instituição? 
A) Delegacia local.   
B) Delegacia da mulher. 
C) Posto de saúde local. 
D) Vara da Família. 
E) Conselho Tutelar. 
INSTRUÇÃO: Analise, atentamente, as charges abaixo, para responder à questão 06: 
 

                       
    IPTC Photo Metadata. Disponível em: <http://www.juniao.com.br/chargecartum/>. Acesso em 20 mai. 2019.                                                        

QUESTÃO 06 
Assinale a alternativa que está coerente com as previsões do ECA sobre a prática do ato infracional: 
A) Se constatada prática de ato infracional, os infratores devem ter o mesmo tratamento, legitimando com isso, o 

princípio e a defesa da igualdade. 
B) A prestação de serviços à comunidade é uma medida aplicável quando constatada a impossibilidade de 

cumprimento de outras sanções. O infrator, na condição de estudante, pode pedir dispensa do cumprimento 
dessas medidas, uma vez que sua aplicação fere o seu direito à proteção integral. 

C) O ato infracional nomeia a conduta de adolescentes descrita como crime ou contravenção penal. Entretanto, 
qualquer adolescente só deve ser privado de sua liberdade se houver ordem escrita e fundamentada da 
autoridade competente ou se houver flagrante de tais práticas.  

D) À criança autora de ato infracional podem ser aplicadas medidas socioeducativas, tais como: advertência; 
obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de 
semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. 

E) A aplicação de medidas socioeducativas está destinada às crianças, de 0 a 12 anos incompletos, e aos 
adolescentes de 12 anos completos aos 18 anos incompletos. 

QUESTÃO 07 
De acordo com o Artigo 250 do ECA (1990), o ato de “[...] hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos 
pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou 
congênere [...]” deve ser considerado infração administrativa. Com base nisso, responda: quais seriam as medidas a 
serem tomadas na ocorrência dessa situação? 
A) Prisão do dono do estabelecimento e aplicação de medida socioeducativa para a criança e o adolescente. 
B) Apreensão da criança e/ou adolescente e aplicação de medida correcional ao proprietário do estabelecimento. 
C) Instauração de processo judicial e administrativo ao dono do estabelecimento e à pessoal responsável pelo 

acompanhamento da criança ou adolescente. 
D) Cassação do alvará para funcionamento do estabelecimento ou aplicação de multa, caso o registro dessa 

natureza seja reincidente. 
E) Aplicação de multa e, nos casos de reincidência comprovada, a autoridade judiciária pode determinar o 

fechamento temporário ou definitivo do estabelecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vamos, guri!  
É mais fácil te 
ENCARCERAR  
do que garantir  
teus DIREITOS! 
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QUESTÃO 08 
Ao considerar as previsões do ECA (1990), estabeleça as correlações entre a coluna I e a coluna II: 

COLUNA I COLUNA II 
I –  Direitos e deveres 
II – Medidas de proteção e/ou socioeducativas 
III – Violências, crimes e violações de direitos 
IV – Política de Atendimento e/ou Conselhos 

(   ) 
 
 
 

(   ) 
 

(   ) 
 

(   ) 
 
 

(   ) 
 
 

(   ) 
 
 

(   ) 
 
 
 

Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência 
social de garantia de proteção social e de prevenção e 
redução de violações de direitos, seus agravamentos ou 
reincidências. 
Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública.  
Requisição de serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança.  
Apreensão de produto e instrumento da infração e requisição 
de exames ou perícias necessárias à comprovação da 
materialidade e autoria. 
Atendimento sem discriminação ou segregação, em suas 
necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e 
reabilitação. 
Atendimento às necessidades pedagógicas, preferindo-se 
aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários. 
Prática omissiva dos profissionais da saúde quando não 
identificam corretamente o neonato e a parturiente, por 
ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames 
necessários. 

 
Com base nas correlações realizadas, marque a alternativa CORRETA, de cima para baixo: 
A) II,  I,  II,  III,  IV,  III , IV. 
B) IV,  I,  IV,  II,  I,  II,  III. 
C) III,  I,  IV,  II,  II,  I,  III. 
D) I,  II,  I,  IV,  II,  IV,  III. 
E) II,  III,  II, IV,  I,  I, II. 
QUESTÃO 09  
Assinale a alternativa que elenca um dos principais fatores a ser considerado no processo de suspensão do poder 
familiar: 
A) Os pais ou os responsáveis legais não zelam pelo dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores de 

18 anos. 
B) Há omissão involuntária da família em relação aos seus filhos e a sua (des)proteção social. 
C) Os pais dão “palmadas” para corrigir os filhos menores de 18 anos. 
D) É constatada falta ou carência de recursos materiais. 
E) Os pais ou os responsáveis estão sob julgamento por prática criminosa, junto ao sistema judiciário. 
QUESTÃO 10 
No que diz respeito ao trabalho e às práticas empregatícias desenvolvidas por crianças e adolescentes, sob amparo 
legal, é possível dizer: 
A) Somente os adolescentes com mais de 16 anos podem receber benefícios como bolsa aprendizagem, entre 

outros, como auxílios previdenciários. 
B) O trabalho pode ser desenvolvido à noite pelos adolescentes, entretanto, todas as garantias devem ser 

asseguradas, tais como adicional noturno, entre outros benefícios, considerando as particularidades de atividades 
que demandam maior esforço. 

C) Está previsto que todo adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observadas a sua 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a sua vinculação precedente ou sustentada por capacitação 
profissional adequada ao mercado de trabalho. 

D) Está previsto que qualquer pessoa com menos de 18 anos pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz, que é 
a partir dos 16 anos. 

E) Todos os adolescentes podem receber remunerações pelos trabalhos prestados, é um direito constituído, 
contudo, a dimensão educativa e pedagógica somente acontece quando ele recebe treinamentos específicos 
condizentes com a função desempenhada. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 11 a 20 

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

A ECOLOGIA DA ORELHA 
 

Puxa, ecologia da orelha? 
O que é isso? Seria tudo aquilo que nasce, cresce e morre em nossas orelhas? De certa forma sim, desde que 

não pensemos em coisas materiais e palpáveis. 
Nossas orelhas recebem muitas vozes, acolhem muitos pensamentos, ouvem muitas confissões, segredos... 
As palavras vêm voando pelo ar como anjos e penetram em nossas orelhas rumo ao nosso cérebro e coração. 
Se as palavras são vistas pelos poetas como se fossem anjos, elas deveriam ser bastante construtivas, 

animadoras, cheias de vida, como os anjos bons que muitos acreditam que cuidam da vida das pessoas, e até 
mesmo dos animais, da relva... 

Existe um poema judaico que diz que toda relva tem um anjo bom que sussurra para ela: Cresce! Cresce! 
Quando dizemos palavras que entusiasmam, que valorizam o outro, estamos fazendo a ecologia da orelha, 

dizendo coisas que trarão paz, harmonia e felicidade para as pessoas que estão à nossa volta. 
Quando fazemos o repasse da fofoca, do tipo: Sabe o que fulano falou de você? Ele disse que... E aí vem um 

monte de coisa ruim, que deprecia e desanima o outro, nesse momento, estamos fazendo a poluição da orelha, 
cabeça e coração de nosso amigo. 

Ecologia da orelha é passar para frente só o que for bom, o que trouxer exuberância e alegria para os outros, 
aquilo que lhes estimule o amor, a autoconfiança e deixar de lado tudo aquilo que sabemos que trará tristeza, 
sentimentos de inferioridade e raiva. 

Como essa ecologia revolucionária poderá acontecer entre as pessoas [...]? [...] 
 
Fonte: SCHLÖGL, Emerli. A ecologia da orelha. Disponível em: <https://ipfer.com.br/gper/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ensino-religioso-5-
ano.pdf>. Acesso em: 5 maio 2019. Adaptado. 

 
QUESTÃO 11 
Assinale a alternativa que contém a ideia central do texto: 
A) Análise da ecologia e da poluição do planeta em que vivemos. 
B) Ênfase nos sentimentos maléficos do ser humano, em relação aos benéficos. 
C) Estímulo, através de palavras, aos sentimentos maléficos do ser humano. 
D) Questionamento sobre o cuidado do homem com a flora e fauna do planeta Terra. 
E) Ênfase nos sentimentos benéficos do ser humano, em relação aos maléficos. 
 

QUESTÃO 12 
A partir do texto, é possível inferir que  
A) A ecologia da orelha trata do repasse da fofoca. 
B) As palavras rumam ao cérebro e ao coração através da orelha. 
C) A conversa entre anjos e relvas é verídica. 
D) O repasse de informações, em qualquer situação, é benéfico ao homem. 
E) A ecologia da orelha considera os anjos que penetram na orelha humana. 
QUESTÃO 13 
Das alternativas a seguir, qual a que define a palavra “relva” (linha 8), conforme empregada no texto? 
A) Grama. 
B) Margarida. 
C) Árvore. 
D) Orquídea. 
E) Rosa. 
QUESTÃO 14 
Conforme o texto, “ecologia da orelha” significa: 
A) Relação construtiva do homem com a flora e a fauna. 
B) Relação de apropriação da flora e fauna pelo homem. 
C) Relação com o outro pautada na infelicidade e na depreciação. 
D) Relação com o outro pautada na paz, harmonia e felicidade. 
E) Relação destrutiva do homem com a flora e a fauna. 
 

QUESTÃO 15 
Assinale a alternativa que contém expressão relacionada ao sentido da palavra “fulano” (linha 12), conforme 
empregado no texto. 
A) Sujeito inexistente. 
B) Indivíduo determinado. 
C) Sujeito oculto. 
D) Indivíduo indeterminado. 
E) Indivíduo específico. 
 

1

5

10

15
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QUESTÃO 16  
Analise os fragmentos de texto abaixo e assinale a alternativa que contém uma comparação. 
A) “[...] palavras vêm voando pelo ar como anjos [...].” (Linha 5) 
B) “[...] não pensemos em coisas materiais e palpáveis.” (Linhas 2-3) 
C) “[...] estamos fazendo a poluição da orelha [...].” (Linha 13) 
D) “[...] toda relva tem um anjo bom [...].” (Linha 9) 
E) “[...] tudo aquilo que sabemos que trará tristeza [...].” (Linha 16) 
 

QUESTÃO 17 
Analise as palavras destacadas no fragmento “Quando dizemos palavras que entusiasmam, [...] dizendo coisas que 
trarão paz, harmonia e felicidade para as pessoas que estão à nossa volta.” (Linhas 10-11). Quais os tempos 
verbais dessas palavras, respectivamente? 
A) Pretérito, presente, futuro. 
B) Presente, futuro, presente. 
C) Presente, pretérito, pretérito. 
D) Presente, futuro, futuro. 
E) Pretérito, futuro, presente. 
 

QUESTÃO 18 
Considerando o fragmento “[...] que deprecia e desanima o outro [...] (linha 13), assinale a alternativa que contém, 
respectivamente, palavras de sentido oposto às palavras nele destacadas. 
A) Reaprecia; reanima. 
B) Desaprecia; anima. 
C) Aprecia; reanima. 
D) Reaprecia; anima. 
E) Aprecia; anima. 
 

QUESTÃO 19 
As reticências, no trecho “Ele disse que...” (linha 12), foram empregadas para indicar 
A) continuidade de uma ação ou fato. 
B) desconhecimento do autor sobre o assunto. 
C) interrupção do pensamento do autor. 
D) realce de uma parte do texto pelo autor. 
E) incapacidade do autor em completar a ideia.  
 

QUESTÃO 20 
Analise o trecho: “Puxa, ecologia da orelha? O que é isso? Seria tudo aquilo que nasce, cresce e morre em nossas 
orelhas? De certa forma sim, desde que não pensemos em coisas materiais e palpáveis.” (Linhas 1-3). Considerando 
os sinais de interrogação e afirmação utilizados pelo autor no trecho, é possível afirmar que: 
A) O autor apresenta uma resposta fundamentada para dois de seus questionamentos que, posteriormente, é por 

ele discutida. 
B) Os questionamentos apresentados possuem a finalidade de buscar no leitor uma resposta sobre um assunto 

desconhecido para o autor. 
C) O autor apresenta questionamentos a fim de estimular a reflexão do leitor e, posteriormente, apresenta uma 

resposta, que é fundamentada ao  longo do texto. 
D) As indagações presentes no trecho representam a fala de um personagem do texto e a respectiva resposta, a fala 

de um outro personagem. 
E) As indagações constituem recurso de escrita para indicar que o autor aborda um assunto sobre o qual não possui 

domínio.  
 

 
PROVA DE MATEMÁTICA  

Questões numeradas de 21 a 25 
 
QUESTÃO 21 
Uma pessoa trabalha 30 dias para receber R$ 2550,00. Se essa pessoa trabalhar apenas 20 dias, então ela terá o 
direito de receber 
A) R$ 1600,00. 
B) R$ 1700,00. 
C) R$ 1900,00. 
D) R$ 2150,00. 
E) R$ 2125,00. 
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QUESTÃO 22 
Uma pessoa aplicou R$ 15600,00 durante 5 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Nessas condições, é CORRETO 
afirmar que o montante recebido por essa pessoa, no final dessa aplicação, foi de 
A) R$ 17610,00. 
B) R$ 17420,00. 
C) R$ 17350,00. 
D) R$ 17160,00. 
E) R$ 17140,00. 
QUESTÃO 23 
Considere   e  duas funções definidas por  e . Com base nessas 

informações, é CORRETO afirmar que os gráficos das funções  e  se intersectam no ponto de abscissa x igual a 

A) . 

B) .   

C) . 

D) . 

E) . 

QUESTÃO 24 
Seja ABCD um paralelogramo com 512 cm2 de área. Os pontos M, N e P são consecutivos e dividem a diagonal BD 
do paralelogramo em quatro partes iguais. A área do triângulo AMP é igual a 
A) 64 cm2. 
B) 128 cm2. 
C) 192 cm2. 
D) 256 cm2. 
E) 320 cm2. 
 
QUESTÃO 25 
A turma da professora Márcia organizou uma rifa. O gráfico mostra quantos alunos compraram o mesmo número de 
bilhetes: por exemplo, três alunos compraram quatro bilhetes cada um.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A quantidade total de bilhetes comprados pela turma foi de 
A) 16. 
B) 18. 
C) 37. 
D) 47. 
E) 52. 
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA  
Questões numeradas de 26 a 30 

 
QUESTÃO 26 
Para ser processado, o arquivo deve estar armazenado em uma pasta e ter um nome para ser reconhecido pelo 
sistema operacional. Em quais unidades as pastas podem ser criadas? Qual o processo de criação de pastas? Como 
é formado o nome do arquivo? 
A) Unidades periféricas de armazenamento - clica no botão direito do mouse, novo, Pasta, insere nome - nome, 

ponto e extensão do arquivo; dois nomes definidos pelo usuário separados por um ponto. 
B) Área de trabalho - recorta pasta e copia; nome, ponto e extensão do arquivo - dois nomes definidos pelo sistema 

operacional separados por um ponto. 
C) C: - unidades periféricas de armazenamento; clica no botão direito do mouse, novo, Pasta, insere nome - nome, 

ponto e extensão do arquivo. 
D) C: - unidades periféricas de armazenamento; clica no botão direito do mouse, novo, Pasta, insere nome - um 

nome criado pelo programa em uso, ponto e uma extensão. 
E) C: - unidades periféricas de armazenamento; clica no botão direito do mouse, novo, Pasta, insere nome - um 

nome, ponto e a extensão doc. 
QUESTÃO 27 
Um funcionário da prefeitura trabalha em um microcomputador com uma das versões mais recentes do Sistema 
Operacional Windows. O funcionário acessou o Windows Explorer, selecionou o arquivo processo1000 na pasta 
C:\processos e executou o atalho de teclado Ctrl + X. Em seguida, acessou a pasta C:\Documentos Antigos e 
executou o atalho Ctrl + V. Tal procedimento resultou na ação: 
A) Copiou o arquivo de C:\Documentos Antigos para C:\processos\processo1000. 
B) Copiou o arquivo de C:\processos\processo1000 para C:\ Documentos Antigos. 
C) Moveu o arquivo de C:\ Documentos Antigos para C:\ processos\processo1000. 
D) Copiou o arquivo  de C:\processos\processo1000 para C:\processos. 
E) Moveu o arquivo de C:\processos\processo1000 para C:\Documentos Antigos. 
QUESTÃO 28 
No programa Windows Explorer, executado pelo sistema operacional Windows, ao se acessar um diretório que 
contenha diversos arquivos de Word, Excel e PowerPoint, é possível separar e agrupar esses arquivos de acordo 
com o tipo, por meio do seguinte procedimento:  
A) Clicar com o botão direito do mouse; clicar em novo, criar pasta, copiar os arquivos. 
B) Clicar com o botão direito do mouse; na lista disponibilizada, selecionar a opção Agrupar, optar por Tipo. 
C) Clicar com o botão direito do mouse; clicar em novo, criar pasta, criar arquivos. 
D) Selecionar os arquivos, recortar e copiar. 
E) Selecionar os arquivos, mover para nova pasta. 
 

QUESTÃO 29 
Um aluno desenvolveu um trabalho científico e a sua formatação deveria atender às regras da empresa onde 
trabalhava. O texto tinha que estar alinhado à esquerda e à direita, em uma página com margens superior e inferior = 
3cm, margem esquerda = 3cm e direita = 2cm. Quais comandos o aluno usou para manter a formatação desejada? 
A) Alinhar texto, configurar página, propriedades, inserir margens. 
B) Centralizar texto, layout de página, tamanho da página. 
C) Marcar o texto e justificar; layout de página, margens. Margens personalizadas, superior = 3cm,  inferior = 3cm, 

esquerda = 3cm, direita = 2cm. 
D) Marcar o texto e justificar, inserir o número de linhas por página. 
E) Centralizar texto, layout de página, margens. Margens personalizadas, superior = 3cm,  inferior = 3cm, esquerda 

= 3cm, direita = 2cm. 
QUESTÃO 30 
Um profissional, ao criar um texto, definiu espaço simples entre as linhas e inseriu figura como fundo do texto. Ao 
observar o trabalho, percebeu que o espaçamento entre linhas estava desigual. Quais comandos foram usados para 
corrigir o espaçamento desigual e para inserir a figura atrás do texto? 
A) Ctrl+T - parágrafo; espaçamento antes = 0; espaçamento depois = 0 - inserir; imagem; procurar arquivo com o 

uso do Windows Explorer; escolher arquivo; inserir; clicar com o botão direito do mouse na figura; formatar 
imagem; layout; atrás. 

B) Ctrl+T - espaço simples entre linhas - abrir o paint; criar imagem. 
C) Ctrl+T - espaçamento duplo - inserir; imagem; procurar arquivo com o uso do Windows Explorer; escolher 

arquivo; inserir; clicar com o botão direito do mouse; formatar imagem; layout; no meio. 
D) Ctrl+T - espaço duplo entre linhas - abrir o Excel; criar o gráfico. 
E) Ctrl+T- espaçamento; antes = 0; espaçamento depois = 10 - inserir, imagem, procurar arquivo com o Windows 
Explorer; escolher arquivo; inserir; clicar com o botão direito do mouse; formatar imagem; layout; no meio. 

 
 


