PREFEITURA MUNICIPAL DE
CÓRREGO NOVO - MG
NOVA RAZÃO SOCIAL:

Concurso Público nº 01/2022

CADERNO DE PROVAS
Preencha com seu nome completo
Cargo Pretendido
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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 ao final deste caderno e depois para a Folha de
Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta;
12. Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega
da prova; Somente o fiscal poderá destacar a Folha de Rascunho.
13. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas
Oficial, pois NÃO há 2ª via;
14. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a
sua prova;
15. 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;
16. 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.
17. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
18. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova;
19. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de
segurança;
20. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário
de prova;
21. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao
Fiscal de Provas;
22. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis
no site da empresa a partir das 15 horas do dia 25/07/2022;
23. Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA!
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) na realização de uma visita
domiciliar a uma família composta de um casal e uma criança de 5 anos,
percebeu que o Cartão de Vacinação da Criança estava desatualizado e que
seria necessária a administração de algumas vacinas. A família possuía
Plano de Saúde e achava que por isso não teria direito às vacinas
disponibilizadas na Unidade Básica de Saúde, integrante do Sistema Único
de Saúde (SUS). O ACS orientou à família que todos os cidadãos brasileiros,
sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e
serviços de saúde disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme preconizado pelo princípio da:
a)
b)
c)
d)

universalidade;
longitudinalidade;
resolubilidade;
integralidade.

2. Complete a lacuna.
O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como ____________, a igualdade da
assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
A alternativa que completa corretamente a lacuna é:
a) diretriz;
b) princípio;.
c) objetivo;
d) atividade.
3. Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se
ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção
singular. São exemplos de pontos de atenção à saúde, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

centros de implantodontia.
unidades ambulatoriais especializadas.
serviços de hemoterapia e hematologia.
centros de apoio psicossocial.

4. São Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde a serem
operacionalizados na Atenção Básica, EXCETO:
a) população adscrita.
b) cuidado centrado na pessoa.
c) integralidade.
d) longitudinalidade do cuidado.
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5. A Lei 8.080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
De acordo com a Lei 8.080/90, é CORRETO afirmar que:
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do
Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
b) A vigilância epidemiológica abrange o controle da prestação de serviços
que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
c) Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e nãogovernamentais não poderão atuar complementarmente no custeio e
execução das ações do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
d) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) o atendimento e a
internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica,
com expressa concordância do paciente e de sua família.
6. O Agente Comunitário de Saúde é reconhecidamente um trabalhador, que
tem papel importante na organização das ações de saúde, na promoção do
cuidado, na conscientização da população para o autocuidado e na defesa
da vida. É o elemento fundamental na gestão de informações seguras sobre
o uso correto e racional de medicamentos para manter a qualidade de vida
das pessoas atendidas nas microáreas. (Ministério da Saúde, 2006)
Sobre a promoção do uso correto de medicamentos, é INCORRETO afirmar
que:
a) Quanto mais medicamentos, maiores são as chances de surgirem
reações adversas, mas nem todas as pessoas que tomam vários
medicamentos apresentam reações adversas.
b) Quanto maior for o número de medicamentos utilizados, maior o risco de
haver interações medicamentosas graves e reações adversas.
c) Os agentes comunitários de saúde podem contribuir muito com o serviço
de farmacovigilância, já que podem ser os sentinelas das reações
adversas aos medicamentos.
d) Para que os medicamentos sejam realmente utilizados de forma correta, é
necessário que eles sejam adequadamente armazenados. A cozinha e o
banheiro são os locais mais adequados para guardar os medicamentos
devido à sua temperatura e umidade.
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7. Considerando os princípios da Política Nacional de Humanização, marque
a alternativa INCORRETA.
a) A Transversalidade tem como expectativa um grau de contato e
comunicação entre pessoas e grupos ampliados, com hierarquia,
reforçando a produção de saúde com qualidade.
b) O usuário e sua rede sócio familiar devem também se co-responsabilizar
pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista com
relação a sua saúde e a daqueles que lhes são caros.
c) Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída
com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que
compartilham responsabilidades.
d) Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de
direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde.
8. Os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de
notificação compulsória devem obedecer aos seguintes critérios, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Ocorrência de epidemias, surtos e agravos inusitados à saúde.
Compromissos nacionais.
Vulnerabilidade.
Potencial de disseminação.

9. A Saúde da Família vem se destacando como estratégia para
reorganização da atenção básica, na lógica da vigilância à saúde,
representando uma concepção de saúde centrada na promoção da
qualidade de vida.
Em relação à Estratégia de Saúde da Família, é INCORRETO afirmar que:
a) A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua
estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
Contudo reconhece outras estratégias de organização da Atenção Básica
nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção
Básica e do SUS.
b) Recomenda-se que em municípios ou territórios com menos de 3.500
habitantes, que uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou de Atenção
Básica (eAB) seja responsável por toda população.
c) Podem fazer parte da equipe de Saúde da Família o agente de combate
às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista,
preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico
em saúde bucal.
d) O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base
populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos,
de acordo com definição local.
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10. A equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) deverá ser
composta por, no mínimo, os seguintes profissionais, EXCETO:
a) Psicólogo generalista ou especialista em Saúde da Família.
b) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família.
c) Enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família.
d) Auxiliar ou técnico de enfermagem.
11. A partir de 2018 as atribuições dos ACS sofreram reformulações
importantes e seu papel dentro da equipe de saúde ganha maior valorização
e destaque. Assinale a alternativa que está em desacordo com as diretivas
impostas pela lei 13.595 promulgada em janeiro de 2018.
a) Na vigilância epidemiológica e ambiental é essencial e obrigatória a
presença de Agentes Comunitários de Saúde.
b) Visitas às crianças com verificação do estado vacinal, evolução de peso e
altura é uma atividade considerada típica do Agente Comunitário de
Saúde.
c) Constitui uma atividade do agente comunitário de saúde dentro de sua
área geográfica a aferição sistemática de pressão arterial durante a visita
domiciliar e o encaminhamento do paciente para atendimento na unidade
de referência.
d) Divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas,
riscos, e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção
individuais e coletivas constitui uma atividade típica do agente de combate
a endemias.
12. Constitui atribuição do ACS na prevenção e controle da dengue.
a) Cadastrar todas as crianças menores de cinco anos sem os sintomas da
doença.
b) Realizar a prova do laço nas pessoas com caso de dengue confirmado na
comunidade.
c) Vistoriar cada cômodo das casas visitadas e aplicar o inseticida.
d) Encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de saúde mais
próxima.
13. O agente comunitário dentro de uma equipe de saúde tem suas
responsabilidades e deveres. Ele atua precisamente num espaço geográfico
delimitado, denominado:
a)
b)
c)
d)

Macroárea;
Microárea;
Território;
Unidade de saúde da família.
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14. São ações importantes do Agente comunitário de saúde no combate e
controle da dengue, EXCETO:
a) Deve-se orientar às pessoas com dengue a tomar aspirina para alívio da
dor de cabeça e febre, desde que tenha receita médica.
b) Encaminhar à unidade de saúde de referência todos os casos suspeitos.
c) Uma pessoa com dengue que apresentar dores abdominais muito fortes
e/ou vômitos persistente deve ser encaminhada imediatamente para a
unidade de saúde mais próxima.
d) Nem sempre os sintomas da dengue aparecem ao mesmo tempo, mas
sempre que o ACS encontrar na comunidade pessoas com dois ou mais
sintomas da doença, deve avisar na unidade de saúde.
15. A visita domiciliar é a atividade mais importante do agente comunitário
de saúde. Assinale a alternativa CORRETA acerca desta atividade.
a) A visita domiciliar deve ser programada com antecedência e o agente
comunitário pode entrar a qualquer hora na casa das famílias a serem
visitadas.
b) O agente comunitário quando visita uma família deve ter todo o tempo,
pois deve permanecer no domicílio da família visitada até obter todas as
informações que necessita.
c) Ter sensibilidade para compreender o momento certo e a maneira
adequada de se aproximar e estabelecer uma relação de confiança é uma
das habilidades mais importantes do agente comunitário de saúde.
d) Na primeira visita não importa se o agente comunitário consiga dizer seu
nome; o importante é expressar o motivo da visita e explicar o trabalho
que precisa fazer.
16. Um mapa pode retratar e aumentar os conhecimentos sobre uma
comunidade e o agente comunitário deve usar esta ferramenta que é
indispensável para o seu trabalho. São componentes que devem conter num
mapa da área/território de atuação, importantes para o diagnóstico de saúde
da população, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Rios;
Casa da benzedeira;
Banco;
Escolas.

17. Constitui uma atribuição prioritária do ACS, podendo, no entanto, ser
desenvolvida pelos demais membros da equipe de saúde.
a)
b)
c)
d)

Planejamento;
Realizar cadastramento das famílias;
Realização de visita domiciliar;
Realizar ações de educação em saúde.
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18. Um ACS deve estar atento e apto a detectar na sua área de atuação
pessoas com sinais e sintomas compatíveis com hanseníase e orientá-las a
procurar a Unidade básica de saúde. Constituem sinais da doença,
EXCETO:
a) Presença de manchas brancas sensíveis na pele, especialmente na
região dos membros superiores e tronco.
b) Pessoas que apresentam dores, câimbras, formigamento e dormência nos
braços.
c) Alteração na musculatura das mãos, quando a pessoa apresenta as
chamadas “mãos em garra”.
d) Nariz fica entupido em frequência, com aparecimento de cascas e
sangramentos súbitos e por vezes, apresenta “mau cheiro”.
19. Acerca do trabalho do ACS na sua área de atuação é CORRETO afirmar.
a) O ACS valoriza as questões culturais da comunidade, integrando o saber
popular e o conhecimento técnico.
b) O ACS deve relatar para a sua equipe apenas as situações difíceis e/ou
que avaliar como problema para o indivíduo ou a comunidade.
c) O ACS considera-se, junto com os outros membros da sua equipe,
responsável pela saúde de todas as pessoas que visita e oferece a elas
tudo o que for necessário, independente se as pessoas se
responsabilizem por elas mesmas e pela comunidade.
d) O ACS acompanha com maior interesse todas as pessoas que desejam e
se interessam pelos serviços prestados pela equipe de saúde, pois só
assim consegue bons resultados.
20. O Programa Bolsa Família visa combater a fome, a pobreza, as
desigualdades, promovendo a inclusão social das famílias beneficiárias.
Acerca deste programa do Governo Federal, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Crianças menores de 7 (sete) anos devem comparecer à unidade de
saúde, acompanhadas por seus pais ou responsáveis para cumprir com o
calendário de vacinação da criança.
b) Todas as gestantes cadastradas no programa devem comparecer às
consultas de pré-natal conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.
c) Todas as crianças cadastradas no programa devem realizar o
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.
d) Todas as mães cadastradas no programa devem participar de atividades
educativas sobre aleitamento materno e cuidados gerais com a
alimentação e saúde da criança menor de 7 (sete) anos.
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PROVA DE PORTUGUÊS
Texto I
Como professor de Língua Portuguesa só queria deixar uma reflexão.
Gênero da palavra não tem nada a ver com sexo. Palavra não tem sexo,
assim já afirmou Veríssimo em uma de suas crônicas.
Palavras existem gêneros, sendo estes masculinos e femininos. Mais uma
vez, nada a ver com orientação sexual. O idioma da norma culta é para
todos. A letra "a" no final da palavra e a letra "o" não definem o gênero. Os
que definem são os artigos (definidos e indefinidos). Por exemplo: a palavra
"FOTO" termina com "o" e pertence ao gênero feminino, conforme usamos
na construção de uma frase (A foto ficou sem foco). Já a palavra "tapa"
termina com "a" e pertence ao gênero masculino (O tapa doeu). E tem mais,
o artigo é tão preciso na definição de gênero, que a mudança do mesmo,
numa palavra, pode mudar completamente o sentido.
Ex: O rádio (aparelho); A rádio (emissora).
Sendo assim, quero reforçar, gênero de palavras não se condizem com sexo,
nem definem sua orientação. Não precisamos mudar a "Língua", todavia
precisamos usar a língua como instrumento para proferir respeito a
quaisquer ser vivo que seja, pois todos somos seres vivos e, principalmente,
humanos, e devemos ser amados e acolhidos com amor incondicional, já
que esse é o verdadeiro amor (aquele que não olha cor, sexo, raça,
orientação e espécie), todavia o próximo, sem distinção. Disso tenho certeza.
(MENDONÇA, T)
21. De acordo com o texto, o sentido global é:
a) A questão considerada pelo autor no texto refere-se a uma visão
equivocada no que diz respeito ao gênero da palavra ser definido pela
letra "a" e "o".
b) O autor demonstra-se, radicalmente, preconceituoso ao afirmar a respeito
da linguagem de gênero da palavra, considerando-a ineficiente e ofensiva
à norma culta.
c) O autor, ao fazer referência à linguagem relacionada ao gênero da
palavra, deixa subentendido que só existe uma forma de linguagem
considerada padrão.
d) O autor não deixa claro se é ou não a favor da linguagem de gênero,
tendenciando, implicitamente, para uma visão preconceituosa quanto à
orientação sexual.
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22. Um dos argumentos que o autor utiliza para reforçar seu ponto de vista é:
a) O gênero da palavra só se define quando a palavra está inserida no
contexto, ou seja, numa frase completa.
b) Os artigos que definem o gênero, e não somente a letra final da palavra.
c) As palavras não possuem gênero, como se fossem assexuadas.
d) As palavras que não terminam com "a" e "o" não possuem gênero, não
sendo necessário o emprego do artigo.
23. "E tem mais, o artigo é tão preciso na definição de gênero, que a
mudança do mesmo, numa palavra, pode mudar o sentido". Nesse trecho o
autor cita como exemplo a palavra rádio. Das palavras abaixo, aquela em
que o emprego do artigo produz o mesmo efeito do exemplo do texto é:
a)
b)
c)
d)

alface;
dentista;
estudante;
cabeça.

24. Na conclusão do texto fica subentendido:
a) O repúdio do autor aos outros tipos de linguagens que infringem à norma
culta da Língua.
b) O reforço de que a tese do autor não o determina como preconceituoso
quanto à questão de quaisquer tipos de diversidade.
c) O manifesto do autor a respeito daqueles que prejudicam o idioma,
utilizando-o de forma inadequada.
d) O preconceito exacerbado do autor tanto no que diz respeito à linguagem
quanto à questão da diversidade.
25. E tem mais, o artigo é tão preciso na definição de gênero, que a
mudança do mesmo, numa palavra, pode mudar completamente o
sentido.
Analisando a oração em negrito, é CORRETO afirmar que a mesma exprime
em relação à anterior um(a):
a)
b)
c)
d)

Causa;
Concessão;
Consequência;
Finalidade.
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Texto II
O capítulo da adolescência
A vida é um livro, e a adolescência é seu capítulo mais confuso. É
como uma aberração caótica, indefinida e aleatória. Cada palavra possui
fontes diferentes, textos se erguem como arranha-céus, de gêneros que
variam do drama ao romance, e de suspense ao terror. Um criptograma
dotado de uma urgência a ser desvendado. Páginas são folheadas, repletas
de incertezas, o futuro é composto de folhas em branco. Mas com o passar
do tempo, com o amadurecer da história, conseguimos encontrar um pouco
de ordem no caos. Finalmente entendemos que o criptograma não é tão
urgente, descobrir-se necessita de tempo, um tempo interior e próprio. E, por
fim, a conclusão, se as páginas estão em branco, somente nós seremos
capazes de contar essa história, descrever quem verdadeiramente somos,
cheios de angústias e infelicidades, mas também repletos de serenidades e
felicidades, as contradições que nunca nos abandonarão.
Arthur de Paula Souza (Produção de aluno do 1o ano do EM)

26. Analisando o período do texto "A vida é um livro e a adolescência é seu
capítulo mais confuso" entende-se que:
a) O autor fez uso de metáforas para comparar de forma subentendida a
vida e a adolescência com um livro.
b) O autor utilizou de antítese para fazer relacionar às intempéries da vida e
da adolescência.
c) O autor utilizou de um eufemismo para suavizar seu sentimento em
relação à vida e à adolescência.
d) O autor utilizou de uma gradação para apresentar as fases da vida desde
o seu início.
Leia os trechos a seguir para responder a questão 27.
I. Mas com o passar do tempo, com o amadurecer da história, conseguimos
encontrar um pouco de ordem no caos.
II. (.. ) mas também repletos de serenidades e felicidades,
27. Os modalizadores destacados exprimem respectivamente:
a)
b)
c)
d)

oposição – oposição;
oposição – adição;
adição – explicação;
oposição – explicação.
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28. Quanto a sílaba tônica, em todas as alternativas há somente palavras
paroxítonas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Amigo – saudade – felicidade;
Órfão – segredo – relógio;
Livro – crepúsculo – fiel;
Companheiro – visível – secretária.

29. Leia a tirinha a seguir.

Analisando o contexto da tirinha e o emprego da palavra “porque”, assinale a
alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

Não se sabe porque houve tanta confusão no início da reunião.
Diga-me, por que você insiste tanto com essas ideias?
É um porquê que ainda não se pode explicar.
Tenho essa preocupação, porque gosto de você.

30. “Algumas de suas culturas eram ainda mais depreciadas,[...]” O núcleo
do sujeito do verbo “eram” é:
a)
b)
c)
d)

Algumas;
Suas;
Culturas;
Depreciadas.
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
31. No navegador Microsoft Edge, o botão em destaque na imagem abaixo,
cuja função principal é gravar páginas preferenciais ou mais acessados, é
conhecido como:

a)
b)
c)
d)

Estrelados;
Favoritos;
Preferenciais;
Vips.

32. Recurso existente nos principais navegadores de Internet, como o
Google Chrome versão 103, que torna a navegação multitarefa e facilita as
ações cotidianas dos usuários. Esse recurso é denominado:
a)
b)
c)
d)

Navegação com guias ou abas;
Download automático de documentos;
Acesso rápido a páginas listadas;
Configuração avançada para navegação.

33. No MS-Windows 10, qual das ações a seguir será realizada após
selecionar um arquivo e pressionar as teclas SHIFT+DEL:
a)
b)
c)
d)

O arquivo será apagado de forma permanente;
O arquivo será renomeado;
O arquivo será copiado para mesma pasta;
O arquivo será modificado em sua extensão.

34. Analise as alternativas a seguir e assinale a CORRETA:
a) No Windows 7 e 8, o Gerenciador de tarefas é a ferramenta que permite
abrir e fechar arquivos da lixeira
b) No Windows 10, a Área de trabalho também é chamada de Painel de
Controle.
c) No Windows 7, 8 e 10, o menu Iniciar não dá acesso ao ícone de
programas instalados no computador
d) No Windows 7, o Painel de controle permite que seja realizada
personalização de configurações do computador
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35. São funções existentes no MS-Excel, versão em português, pertencentes
à categoria Texto, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

LUCRAR;
EXT.TEXTO;
LOCALIZAR;
PROCURAR.

36. No MS-Excel 2016, a célula DF15 corresponde ao espaço localizado na:
a)
b)
c)
d)

Linha 15 e Linha DF;
Coluna 15 e Coluna DF;
Linha 15 e Coluna DF;
Coluna 15 e Linha DF.

37. No MS-Word 2016, versão em português, o recurso gráfico que deixa o
texto destacado com traços mais grossos e escuros, é denominado:
a)
b)
c)
d)

Negrito;
Destaque;
Itálico;
Atención.

38. Considerando o MS-Word 2013, são tipos de fonte disponíveis,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

MS Gothic;
MS Reference Sans Serif;
Maratone Fighter;
Rockwell.

39. No MS-Word 2016, a opção de formatação em que o texto é
uniformemente distribuído entre as margens é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Centralizado;
Alinhado ao centro;
Alinhado às margens;
Justificado.
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40. 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)
b)
c)
d)

Todas as afirmações são falsas;
Todas as afirmações são verdadeiras;
Somente a afirmação I é verdadeira;
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato ao final da prova.
CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO)
RESPOSTAS DE 1 A 10

RESPOSTAS DE 11 A 20

RESPOSTAS DE 21 A 30

RESPOSTAS DE 31 A 40

1

A

B

C

D

11

A

B

C

D

21

A

B

C

D

31

A

B

C

D

2

A

B

C

D

12

A

B

C

D

22

A

B

C

D

32

A

B

C

D

3

A

B

C

D

13

A

B

C

D

23

A

B

C

D

33

A

B

C

D

4

A

B

C

D

14

A

B

C

D

24

A

B

C

D

34

A

B

C

D

5

A

B

C

D

15

A

B

C

D

25

A

B

C

D

35

A

B

C

D

6

A

B

C

D

16

A

B

C

D

26

A

B

C

D

36

A

B

C

D

7

A

B

C

D

17

A

B

C

D

27

A

B

C

D

37

A

B

C

D

8

A

B

C

D

18

A

B

C

D

28

A

B

C

D

38

A

B

C

D

9

A

B

C

D

19

A

B

C

D

29

A

B

C

D

39

A

B

C

D

10

A

B

C

D

20

A

B

C

D

30

A

B

C

D

40

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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