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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA DO SAPUCAÍ - MG 

 

Concurso Público nº 01/2021 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo no quadro abaixo: 

 

Cargo: 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 

 
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, 

faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua 

mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser 
acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível 
com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e 

deverá ser imediatamente assinada, na presença do fiscal, com 
apresentação do documento de identidade; 

5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de 
respostas, informe ao fiscal; 

6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado 
consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos 
eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 

7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais 
candidatos; 

8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização 
do fiscal de sala; 

9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a 

passar pelo detector de metais; 
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11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua 
Folha de Rascunho e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à 
caneta azul ou preta; 

12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas 
Oficial, pois NÃO há 2ª via; 

13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a 
sua prova; 

14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) 
resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não 
assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 

15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a 
Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de 
rascunho, para futuras conferências. 

16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de 

segurança; 
19. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário 

de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao 

Fiscal de Provas; 
21. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis 

no site da empresa a partir das 15 horas do dia 18/10/2021; 
22. Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.  

 
A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 



Prova de Assistente Administrativo 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2021 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG    - 3 - 

PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Monólogo das mãos e do olhar 
 

Parte 1 
As mãos servem para pedir, prometer, chamar, conceder, ameaçar, 

suplicar, exigir, acariciar, recusar, interrogar, admirar, confessar, calcular, 
comandar, injuriar, incitar, teimar, encorajar, acusar, condenar, absolver, 
perdoar, desprezar, desafiar, aplaudir, reger, benzer, humilhar, reconciliar, 
exaltar, construir, trabalhar, escrever. 

As mãos de Maria Antonieta, ao receber o beijo de Mirabeau, 
salvou o trono da França e apagou a auréola do famoso revolucionário. Foi 
com as mãos que Jesus amparou Madalena. Com as mãos David agitou a 
funda que matou Golias. 

As mãos dos Césares Romanos decidiam a sorte 
Dos gladiadores vencidos na arena; Pilatos lavou as mãos para limpar a 
consciência. 

A mão serve para o herói empunhar a espada e o carrasco, a corda; 
O operário construir e o burguês destruir; 
O bom amparar e o justo punir; 
O amante acariciar e o ladrão roubar; 
O honesto trabalhar e o viciado jogar; 
Com as mãos atira-se um beijo ou uma pedra; 
Uma flor ou uma granada, uma esmola ou uma bomba! 
Com as mãos o agricultor semeia e o anarquista incendeia! 
O noivo para casar-se pede a mão de sua amada; 
Jesus abençoava com as mãos; 
As mães protegem os filhos cobrindo-lhes com as mãos as cabeças 

inocentes; 
Nas despedidas, a gente parte, mas a mão fica ainda por muito tempo 

agitando o lenço no ar. 
 

Parte 2 
E hoje, nossas mãos precisaram ficar intactas. Nossos lábios, escondidos. 
Ficamos com o olhar.  
Entretanto os olhos, muitas vezes, falam mais do que as palavras. 
Com os olhos, os marujos avistaram uma terra já colonizada. 
Com os olhos, quando crianças, nossos pais sinalizavam nossas ações 
indevidas frente a outras pessoas. 
Com os olhos eu delato alguém. 
Com os olhos eu demonstro desejo, entretanto com os olhos eu posso 
demonstrar acepção. 
Com os olhos, mesmo fechados, eu vejo meus sonhos, meus anseios, meus 
fantasmas. 
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Com os olhos me revelo para o outro. Ou me disfarço com um olhar de 
soslaio. 
Com o olhar, eu tenho a minha primeira impressão do dia quando acordo. 
Com o olhar, eu me despeço ao fechá-los. 

(Texto Adaptado) 
 

1. O monólogo é um tipo de texto que tem como características, EXCETO: 
 
a) Geralmente é interpretado por um personagem; 
b) O discurso pode ser feito para si mesmo; 
c) Pode ser exterior, dirigindo-se a um personagem imaginário ou à plateia; 
d) Apresenta uma argumentação fundamentada numa tese, com total 

impessoalidade. 
 
2. O monólogo lido apresenta em seu tom estilístico: 
 
a) Uma predominância de pensamentos antagônicos, referindo-se aos dois 

polos que podem estar centrados no agir das mãos e dos olhos; 
b) Uma onipotência demonstrada e exclusiva através das mãos, excluindo 

qualquer outra parte significativa do indivíduo em si. 
c) Um desabafo refutando as mãos, como responsável por todas as mazelas 

do ser humano; 
d) Um desconhecimento do poder das mãos nas ações do indivíduo, que já 

se revela mais sensato na atitude do olhar.  
 
3. As mãos, de acordo com o texto, condizem com todas as afirmações 
abaixo, EXCETO: 
 
a) Pode acalentar e oprimir o ser; 
b) Não tem importância significativa nas ações do ser; 
c) É tão preciosa quanto o olhar em suas ações; 
d) Tem força nas atitudes e reflete no outro suas ações. 
 
4. No primeiro parágrafo, há predominância do emprego de verbos no intuito: 
 
a) De mostrar a capacidade de ações que as mãos podem ter;  
b) De mostrar a dependência das mãos nas ações humanas; 
c) De mostrar a falta de discernimento das ações humanas através das 

mãos; 
d) De mostrar quão simples e insignificante são as mãos no que diz respeito 

às ações do ser. 
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5. Na “parte 2” (adaptação feita ao texto original), o monólogo muda de foco 
ao dirigir-se ao olhar. Já no início dessa parte fica subentendido(a): 
 

a) O reconhecimento de que os olhos são mais importantes do que as mãos; 
b) À questão do momento atual, em que os olhos se tornaram o foco das 

ações humanas; 
c) O medo de agir com as mãos, uma vez que com os olhos somos mais 

capazes de negar o outro; 
d) A onipotência do olhar, em que, sem a visão, as mãos perdem seu valor e 

sua capacidade de agir. 
 
6. “Os olhos, atualmente, têm sido nossa maior forma de conexão; 
nosso olhar pode, sim, sorrir. Basta querer e permitir que esse sorriso 
emane do seu coração.” (Lu Gastal). Essa frase, de autoria de Lu Gastal, 
em relação ao texto acima: 
 

a) Refuta a parte 2 do texto, uma vez que apresenta grande significância do 
olhar, enquanto no texto, há mais relevância, nas mãos; 

b) Reforça a ideia do texto na parte dois, enaltecendo a importância dos 
olhos nas ações humanas; 

c) Contradiz o que diz o texto, pois ainda na parte 2 do texto, os olhos não 
são considerados tão significativos para as ações do indivíduo; 

d) Não há nenhuma relação com o que é proposto na parte 2 do texto, pois o 
olhar, para Lu Gastal, não é não é capaz de causar algum mal ao outro 
ser. 

 
7. “As mãos servem para pedir, prometer, chamar, conceder, ameaçar, 
suplicar, exigir, acariciar, recusar, interrogar, admirar, confessar, 
calcular, comandar, injuriar, incitar, teimar, encorajar, acusar, condenar, 
absolver, perdoar, desprezar, desafiar, aplaudir, reger, benzer, humilhar, 
reconciliar, exaltar, construir, trabalhar, escrever.”  
A relação estabelecida pelas orações destacadas de acordo a anterior é: 
 

a) De concessão;  
b) De causa; 
c) De finalidade;  
d) De conclusão.  
 
8. “Com as mãos David agitou a funda que matou Golias;”. 
Morfologicamente, a palavra destacada, empregada nessa oração, é um(a): 
 

a) Pronome relativo;  
b) Conjunção coordenativa; 
c) Conjunção integrante; 
d) Conjunção explicativa. 
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9. “Com as mãos David agitou a funda que matou Golias;” Ainda em relação 
à palavra destacada, a função sintática que a mesma exerce na oração “que 
matou Golias e: 
 
a) Complemento verbal; 
b) Complemento nominal; 
c) Adjunto adverbial;  
d) Sujeito.  
 
10. “E hoje, nossas mãos precisaram ficar intactas. Nossos lábios, 
escondidos. Ficamos com o olhar.  
Entretanto os olhos, muitas vezes, falam mais do que as palavras”. 
  
A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por: 
 
a) Porquanto; 
b) Logo; 
c) Contudo; 
d) Portanto.  
 
11. “Com o olhar, eu me despeço ao fechá-los”. A palavra destacada, 
sintaticamente, exerce função de: 
 
a) Complemento verbal de um verbo transitivo direto; 
b) Complemento verbal de um verbo transitivo indireto; 
c) Complemento verbal de um verbo bitransitivo; 
d) Predicativo de um verbo de ligação.  
 
Leia o texto a seguir. 
 
Você sabe qual o significado original das cartas de um baralho??? 

 As 52 cartas igual 52 semanas no ano. 

 Há 2 cores para dia e noite 

 Os 4 naipes para as 4 estações e 13 semanas por temporada. 

 São 12 cartas judiciais representando os 12 meses. 

 Se somarmos cada uma das cartas (ás + ás + ás + ás + dois + dois + 
três + sete + oito ... e etc) do jogo teremos 364. 

 O jogo de cartas é um calendário agrícola que nos falava das semanas 
e das estações do ano. 

 A cada nova temporada, era a semana do Rei, seguida pela semana 
da Rainha, do Valete e assim por diante, até que a semana do AS 
muda de estação e começa com uma nova cor. 

 Os Curingas foram usados em anos bissextos. 
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12. À predominância dos números no texto, são chamados, pela sua 
representação simbólica de: 
 
a) Algarismos; 
b) Numerais ordinais; 
c) Numerais cardinais; 
d) Numerais coletivos. 
 
Na primeira noite, eles aproximam-se e colhem uma Flor do nosso jardim e 

não dizemos nada. 
Na segunda noite, Já não se escondem; pisam as flores, matam o nosso 

cão, e não dizemos nada. 
Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos 
a lua e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E por 

que não dissemos nada... Já não podemos dizer nada. 
 

13. “Na primeira noite, eles aproximam-se e colhem uma Flor do nosso 
jardim e não dizemos nada”. Sabe-se que a conjunção “e” pode exprimir 
mais de uma ideia. Deve-se sempre prestar atenção no contexto em que ela 
esteja inserida. Sendo assim, nas duas ocorrências no trecho acima, pode-se 
afirmar que elas expressam: 
 
a) Oposição e adição;  
b) Adição e oposição;  
c) Adição e alternância;  
d) Alternância e adição. 
 
14. “Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, 
rouba-nos a lua e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da 
garganta.” 
A expressão destacada apresenta uma relação de: 
 
a) Proporcionalidade; 
b) Concessão; 
c) Condicionalidade;  
d) Temporalidade.  
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15. Nas redações oficiais, há referência à questão de verbos que, ainda que 
possuindo a mesma grafia, apresentam sentidos diferentes. Chamamos a 
isso de regência, pois devido a forma em que são usados, há mudança no 
que diz respeito à predicação, de acordo com a gramática normativa. 
Analisando as orações abaixo, identifique aquela que apresenta desvio de 
regência. 
 

a) Os seus impostos pagarei, no intuito de oferecer-lhe ajuda. 
b) As coisas a que viso nesta vida não posso considerá-las impossíveis de 

conquista. 
c) Os momentos e transeuntes, assisto com os olhos atentos, mas 

reflexivos, porém ainda sem forças para oferecer ajuda.   
d) De tudo que possa trazer perturbação, irei informá-lo com muita precisão.  
 

Leia o trecho da canção “O Quereres” de Caetano Veloso. 
 

“Onde queres revólver, sou coqueiro 
E onde queres dinheiro, sou paixão 
Onde queres descanso, sou desejo 
E onde sou só desejo, queres não 

E onde não queres nada, nada falta 
E onde voas bem alta, eu sou o chão 
E onde pisas o chão, minha alma salta 

E ganha liberdade na amplidão.” 
 

16. Em relação às expressões destacadas, o compositor fez uso de um 
recurso linguístico denominado: 
 

a) Metáfora; 
b) Personificação; 
c) Gradação; 
d) Pleonasmo.  
 

17. Observe as orações abaixo: 
 

I. “Uma chuva me surpreendeu.” 
II. “Sendo tartaruga me libertei da areia” 
III. “Pensei em me ver no espelho” 
IV. “Só que meu lado racional me mostrou os riscos.” 
 

As palavras destacadas são, respectivamente: 
 

a) Pronome oblíquo – preposição – substantivo – artigo definido; 
b) Pronome pessoal reto – preposição – adjetivo – artigo definido;  
c) Pronome oblíquo – conjunção – verbo – artigo definido; 
d) Pronome possessivo – preposição – substantivo – artigo indefinido. 
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18. Observe as frases abaixo: 
 

I. .......... ela ficou chateada? 
II. Não me disse o ........... de tanta confusão. 
III. Sou assim, ....... você me faz feliz. 
IV. Eles ficaram preocupados ............? 
 

A alternativa que apresenta uma sequência CORRETA é: 
 

a) Porque – porquê – porque – por que;  
b) Por que – porquê – porque – por que; 
c) Porque – porque – porquê – por que;  
d) Por que – porquê – porque – por quê. 
 
19. O Manual de Redação Oficial apresenta formas de condutas na escrita 
de acordo com a gramática normativa. Dentre várias regras nele colocadas, 
há referência ao emprego dos pronomes de tratamento. De acordo aos 
estudos do emprego dos mesmos, e a forma correta, identifique a frase em 
que houve desvio na construção, infringindo a norma culta.  
 

a) Vossa Senhoria apresentará seu assessor. 
b) Vossa Excelência está bastante preocupado com a situação do 

desemprego no país. 
c) Sua Excelência, o Ministro de Estado, fará um pronunciamento às 21 

horas.  
d) Vossa Excelência fará vossa consideração a respeito da greve dos 

caminhoneiros.  
 

20. De acordo com o Manual de Redação, “as conjunções coordenativas 
unem elementos de mesma natureza (substantivo + substantivo; adjetivo + 
adjetivo; advérbio + advérbio; e oração + oração). Já as conjunções 
subordinativas unem duas orações de natureza diversa: a que é introduzida 
pela conjunção completa o sentido da oração principal ou lhe acrescenta 
uma determinação.” Quando um período não apresenta uma conjunção 
adequada, ligando orações, o mesmo se prejudica quanto à coesão e 
coerência. Observe estes períodos: 
 

Não tenho muito tempo. Leio jornal diariamente. 
 

A melhor redação que traz a união desses períodos de forma coesa e 
coerente é: 
 

a) Não tenho muito tempo, por conseguinte leio jornal diariamente.  
b) Não tenho muito tempo, contanto eu leio o jornal diariamente.  
c) Leio o jornal diariamente, embora não tenha muito tempo.  
d) Eu leio o jornal diariamente, porquanto não tenho muito tempo.  
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PROVA DE NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
Responda as questões de 21 a 25 de acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Santa Rita do Sapucaí: 
 
21.  A atividade da administração pública dos Poderes do Município, 
direta, indireta ou fundacional, se sujeitará aos seguintes princípios, 
EXCETO: 
 
a) ilegalidade,  
b) impessoalidade,  
c) moralidade,  
d) razoabilidade. 
 
22. O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, 
composta por 13 Vereadores eleitos pelo sistema proporcional como 
representantes do povo, para mandato, com duração de: 
 
a) Um ano; 
b) Dois anos; 
c) Quatro anos; 
d) Seis anos. 
 
23. São condições de elegibilidade para mandato de Vereador, EXCETO: 
 
a) Alistamento eleitoral; 
b) Domicílio eleitoral na circunscrição; 
c) Filiação partidária; 
d) Idade mínima de 30 anos. 
 
24.  A Mesa da Câmara compõe-se do Presidente, do Vice-Presidente e 
do Secretário, os quais se substituirão nesta ordem. O mandato dos 
membros da Mesa da Câmara será de: 
 
a) Um ano; 
b) Dois anos; 
c) Quatro anos; 
d) Seis anos. 
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25. De acordo com o artigo 60 da Lei Orgânica, em caso de impedimento do 
Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a Administração 
Municipal o: 
 
a) Juiz da Comarca; 
b) Presidente da Câmara; 
c) Secretário de Finanças; 
d) Vereador mais votado. 
 
Responda as questões 26 e 27 de acordo com a Constituição Federal: 
 
26. Levando-se em consideração as assertivas abaixo, escolha a opção 
INCORRETA: 
 
a) Aos servidores públicos é assegurada a irredutibilidade de vencimento, 

salvo as reduções necessárias para que não excedam o teto 
remuneratório.  

b) O Presidente da Câmara, o Prefeito e os Secretários Municipais serão 
remunerados por subsídio.  

c) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal no serviço público.  

d) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, proibidos aos 
estrangeiros. 
 

27. Havendo compatibilidade de horário, é permitida a acumulação de cargos 
públicos nos seguintes casos, EXCETO:  
 
a) De dois cargos de professor; 
b) De um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
c) De dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com 

profissões regulamentadas; 
d) De três cargos privativos de enfermeiro.   
 
28. De acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, são modalidades de 
licitação, EXCETO:  
 
a) Concorrência;  
b) Pesquisa de preços; 
c) Convite; 
d) Tomada de preços. 
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29. De acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os 

atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 
respectiva abertura. 

b) O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo 
informal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública. 

c) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno 
porte na forma da lei.  

d) A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua 
totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução. 

 
30. Relativamente à licitação por meio do pregão, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação 

na modalidade de pregão.  
b) Não poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de 

tecnologia da informação. 
c) Uma particularidade da modalidade pregão reside na adoção do princípio 

da oralidade, tendo em vista que os participantes poderão oferecer outras 
propostas, verbalmente, na sessão pública. 

d) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

31. Todas as alternativas contêm uma função do Microsoft Excel 2016, 
versão em português, EXCETO: 
 
a) DIREITA; 
b) ESQUERDA; 
c) CENTRO; 
d) MAIOR. 

 
32. A imagem abaixo representa uma planilha construída no Microsoft Excel. 
 

 
 
A célula H3, que contém a média das notas inseridas nas células B3, C3, D3, 
E3 e F3, foi preenchida utilizando a seguinte função: 
 
a) =MÉDIA(B3:F3); 
b) =SOMA(B3:F3); 
c) =SUM(B3:F3); 
d) =MAIOR(B3:F3). 
 
33. As combinações “CTRL + P” e “CTRL + Z”, no MS-Word 2016, versão 
português, tem, respectivamente, as seguintes funções: 
 
a) Imprimir documento / Desfazer ação. 
b) Copiar um determinado texto / Repetir ação dupla. 
c) Colar um determinado texto / Copiar um determinado texto. 
d) Aplicar negrito ao texto selecionado / Sublinhar texto selecionado. 

 
34. No MS-Word 2016, versão português, a opção de inserção de sumários 
pode ser encontrada na aba/guia: 
 
a) Inserir; 
b) Referências; 
c) Desenhar; 
d) Layout. 
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35. São tipos de fonte que podem ser utilizadas dentro do MS-Word 2016, 
EXCETO: 
 
a) Times New Roman; 
b) Tompson; 
c) Calibri; 
d) Arial. 

 
36. No MS-Word 2016, a opção de formatação em que o texto é 
uniformemente distribuído entre as margens é chamado de: 
 
a) Centralizado; 
b) Alinhado ao centro; 
c) Alinhado às margens; 
d) Justificado. 

 
37. Assinale alternativa que não apresenta um software para navegação na 
internet: 
 
a) Google Chrome; 
b) Mozilla Firefox; 
c) Microsoft Access; 
d) Microsoft Edge. 

 
38. Sobre manipulação de arquivos e pastas no sistema operacional 
Microsoft Windows 10, todas as alternativas são verdadeiras, EXCETO: 

 
a) Para renomear determinado arquivo ou pasta, basta clicar sobre ele uma 

única vez com o botão esquerdo do mouse, teclar F2, digitar o novo nome 
e teclar Enter; 

b) Ao renomear determinado arquivo, além do nome, a extensão dele 
também é, necessariamente, modificada; 

c) Quando determinado arquivo é excluído, ele pode ser transferido para a 
lixeira ou ser excluído permanentemente, dependendo do modo como se 
dá a exclusão; 

d) Para obter detalhes acerca de um arquivo ou pasta, basta clicar sobre ele 
uma única vez com o botão direito do mouse e selecionar a opção 
Propriedades. 
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39. Julgue as afirmações abaixo e assinale a sentença CORRETA, quanto à 
imagem abaixo: 

 

 
 

I. Existem 04 arquivos dentro da pasta NOVO. 
II. Nenhum arquivo apresenta sua extensão. 
III. Todos os arquivos foram criados no Ms-Word 2016. 

 
a) Todas as afirmações são falsas; 
b) Todas as afirmações são verdadeiras; 
c) Somente a afirmação I é verdadeira; 
d) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

 
40. O sistema operacional Microsoft Windows 10 possui um painel de 
configurações, chamado Painel de Controle. Acerca deste painel, todas as 
alternativas são verdadeiras, EXCETO: 

 
a) Possui a categoria Rede e Internet; 
b) Possui a categoria Inicialização e Startup;  
c) Possui a categoria Programas; 
d) Possui a categoria Sistema e Segurança. 

 
 
 

 
 


