PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI, MS – EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição) ou portando aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves,
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá
acomodá-lo(s) embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s)
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio,
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está
correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e
ASSINE o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo,
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita
depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
10. A prova será realizada com duração máxima de 3h (três horas), incluído o tempo para leitura das instruções,
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia atentamente o poema “Tratado geral das grandezas do ínfimo”, de Manoel de Barros, e responda às
próximas três questões.
A poesia está guardada nas palavras - é tudo que
eu sei.
Meu fado é o de não saber quase tudo.
Sobre o nada eu tenho profundidades.
Não tenho conexões com a realidade.
Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.
Para mim poderoso é aquele que descobre as
insignificâncias (do mundo e as nossas).
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.
Fiquei emocionado.
Sou fraco para elogios.
01. No penúltimo verso do poema, “Fiquei emocionado.”, temos:
a) Predicado verbal.
b) Predicado nominal.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Verbo defectivo.
02. Ainda no poema, no verso “Não tenho conexões com a realidade.”, o termo grifado é:
a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
c) Predicativo do objeto.
d) Predicativo do sujeito.
03. Referindo-se a encontros vocálicos, as palavras do texto “poesia”, “guardada” e “ouro” são
respectivamente:
a) Ditongo, ditongo, hiato.
b) Ditongo, hiato, hiato.
c) Hiato, hiato, ditongo.
d) Hiato, ditongo, ditongo.
04. Quanto ao uso, ou não de crase, assinale a alternativa incorreta.
a) O texto dá margem a várias interpretações.
b) Foi emocionante a viagem de Roma a Jerusalém.
c) As encomendas podem ser feitas de segunda à sexta.
d) Fui à Curitiba dos pinheirais.
05. Sobre acentuação gráfica, assinale a alternativa incorreta.
a) Infelizmente, esse assunto ainda é tabu.
b) Alguns frascos contêm veneno.
c) O relatório omitiu vários ítens.
d) Ela me mostrou seu álbum de casamento.
06. Referindo-se ao correto uso da ortografia, marque os itens com V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a
alternativa correta:
( ) O teimoso se recusa a enchergar as evidências.
( ) O campo enxarcado prejudicou a partida.
( ) Todos o taxavam de mentiroso.
( ) Ele não percebeu toda a estensão do problema.
( ) O presidente da Câmara suspendeu a seção por duas horas.
a) F - V - V - V - F.
b) V - V - V - F - V.
c) V - V - V - F - F.
d) F - F - F - F - F.
07. No quesito plural dos substantivos e adjetivos compostos, assinale a alternativa incorreta.
a) Deixe de ser desmancha-prazeres.
b) Seus lugar-tenentes não estavam à altura.
c) As meninas usavam saias azuis-claras.
d) Gosto de gravatas amarelo-ouro.
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08. Quanto à morfologia e sintaxe dos pronomes, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos itens e assinale a
alternativa incorreta:
( ) Os desentendimentos entre eu e ela não são de hoje.
( ) A diferença entre mim e você é que sou são-paulino.
( ) Não saiam sem mim.
( ) Eles estão pensando em eu ser candidato.
( ) Eu só posso contar com mim mesmo.
( ) Venha logo. O diretor quer falar consigo.
a) V - V - V - V - F - F.
b) F - V - V - V - F - F.
c) V - F - F - V - F - V.
d) F - F - V - V - V - F.
09. Liberdade de criação e de expressão, nacionalismo, historicismo, medievalismo, tradições populares,
individualismo, egocentrismo, pessimismo, escapismo, confessionalismo, religiosidade, valorização da
natureza, valorização das emoções, idealismo.
Essas são algumas características do:
a) Realismo.
b) Naturalismo.
c) Romantismo.
d) Parnasianismo.
10. Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego e Érico Veríssimo são
representantes:
a) Da 2ª geração modernista.
b) Da 1ª geração modernista.
c) Da 3ª geração modernista.
d) Do Pré-modernismo.
MATEMÁTICA.
11. Dado um triângulo isósceles em que a altura relativa à base excede a própria base em 2 metros e que
seu perímetro é 36 metros, podemos concluir que a base desse triângulo mede:
a) 2 metros.
b) 5 metros.
c) 10 metros.
d) 12 metros.
12. Sabemos que a definição do teorema de Tales diz que se duas retas são transversais de um feixe de
retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os
respectivos segmentos correspondentes da outra. Assim sendo, se tivermos um feixe de 4 retas paralelas
determinadas sobre uma transversal obtendo três segmentos cuja medidas são 8 cm, 10 cm e 12 cm,
respectivamente, ao determinarmos os comprimentos dos segmentos que esse mesmo feixe determina
sobre uma outra transversal, sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela
mede 165, teremos respectivamente:
a) 46; 53; 66.
b) 44; 55; 66.
c) 44; 53; 68.
d) 46; 55; 64.
13. Ao estudarmos polinômios, especificamente a parte que trata da divisão de polinômios, observamos
que nos casos em que o valor do resto é igual a zero, temos uma divisão exata. De acordo com essa
afirmação, qual a condição necessária para que a divisão de 𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝒂𝒂𝒂𝒂 + 𝒃𝒃 por 𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟔𝟔 seja exata?
a) a = - 4 e b = 3
b) a = 4 e b = - 3
c) a = - 3 e b = 4
d) a = 3 e b = - 4
14. Ao estudar números complexos, o aluno se depara com o seguinte problema: transformar o número
𝒊𝒊𝟗𝟗
na forma algébrica. A solução correta é:
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15. Sabendo que A é uma matriz quadrada de ordem 4 e seu determinante é -6, ou seja det (A) = - 6, tem-se
assim que det (2A) = x – 97. Então, o valor de x neste caso é:
a) 6
b) 4
c) 2
d) 1
CONHECIMENTOS GERAIS.
16. Sobre a situação na Venezuela, leia o trecho a seguir, publicado pelo G1, em 01 de março de 2019.
Fronteira entre Brasil e Venezuela, em Pacaraima, amanhece fechada pelo 8º dia
No início da manhã, cerca de 50 pessoas chegaram à fronteira para recolher pedras e rejeitos espalhados
pelo chão.
A fronteira entre Brasil e Venezuela, em Pacaraima (RR), amanheceu fechada nesta sexta-feira (1º) pelo 8º
dia, mesmo após uma negociação entre os governadores dos estados de Roraima e Bolívar. A expectativa
era que a passagem, bloqueada por ordem de Nicolás Maduro, fosse permitida a partir desta quinta (28), o
que ainda não aconteceu.
No início desta manhã, cerca de 50 pessoas vindas da Venezuela chegaram à região de fronteira. Elas se
reuniram com os militares venezuelanos que bloqueiam a entrada no país vizinho e, em seguida,
começaram a recolher pedras e rejeitos que estavam pelo chão.
Na última quarta (27), o governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), pediu a liberação da fronteira ao
governador de Bolívar, Justo Nogueira Pietri, por questões comerciais.
Também participaram da negociação integrantes do governo de Maduro e o prefeito de Pacaraima (RR),
Juliano Torquato (PRB).
"Conversamos com o governador do estado Bolívar, Justo Nogueira, principalmente sobre a abertura da
fronteira e a manutenção do relacionamento comercial com a Venezuela. Hoje nós somos importadores de
energia, calcário, fertilizantes e combustíveis”, afirmou Denarium na ocasião. [...]
(Fonte: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2019/03/01/fronteira-entre-brasil-e-venezuela-em-pacaraimaamanhece-fechada-pelo-8o-dia.ghtml - acesso em 01/03/2019.)
De acordo com as demais informações dessa notícia, assinale a alternativa correta.
a) Guardas na fronteira venezuelana não estão autorizando a passagem de veículos civis, nem sequer os de
emergências médicas ou para compra de remédios.
b) O presidente venezuelano determinou o fechamento da fronteira com o Brasil para tentar barrar a ajuda
humanitária oferecida pelos EUA e por países vizinhos, incluindo o Brasil, após pedido do presidente
autoproclamado Juan Guaidó. Maduro vê a oferta dessa ajuda como uma interferência externa na política da
Venezuela.
c) Diferente do que acontece com a fronteira do Brasil, Maduro não ordenou o fechamento da fronteira com a
Colômbia.
d) O Brasil reconhece o presidente autoproclamado Juan Guaidó como líder da Venezuela, enquanto a Colômbia
reafirma apoio a Maduro.
17. O trecho a seguir faz parte da notícia publicada pela BBC News, em 28 de fevereiro de 2019.
Sarampo: O menino francês não vacinado que reintroduziu a doença na Costa Rica
É uma doença altamente contagiosa e potencialmente letal, segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS). E a Costa Rica não registrava um caso desde 2014. Até agora.
Um menino francês de cinco anos que viajou para a Costa Rica com seus pais reintroduziu o sarampo no
país da América Central, que não registrava um caso autóctone (transmissão local) desde 2006 e nenhum
importado desde 2014.
As autoridades de saúde costa-riquenhas estabeleceram um plano de ação para evitar que a doença se
espalhe entre a população local.
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Medidas de controle
A criança e a sua família foram isoladas por um período de sete dias no hospital Dom Sanabria, em
Puntarenas, sob forte esquema de controle: ventilação isolada, pressão negativa, acesso restrito e
cuidados médicos sob protocolos de biossegurança.
As autoridades determinaram o fim do período de quarentena na segunda-feira, dada a evolução favorável
do quadro da criança e o fim dos sete dias determinados pelos regulamentos nacionais e internacionais
para evitar o contágio da população.
Segundo o Ministério da Saúde da Costa Rica, a criança chegou ao país no dia 18 de fevereiro e não
possuía vacinas específicas contra o sarampo.
As autoridades também tentaram localizar todas as pessoas que tenham entrado em contato com a
família, incluindo os 300 passageiros que viajaram com eles a bordo de um voo da Air France e as pessoas
do hotel no qual a família ficou no primeiro dia de estadia.
No total, de acordo com as últimas informações disponíveis, 104 pessoas já foram vacinadas.
O intervalo entre a exposição ao vírus e a aparição das erupções na pele varia de 7 a 18 dias, segundo a
OMS. [...]
(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-47408849 - acesso em 01/03/2019.)
A notícia também informa que:
a) Bebês muito pequenos e mulheres grávidas fazem parte do grupo prioritário para vacinação, incluindo a do
sarampo.
b) No Brasil, o calendário de vacinação da criança do Ministério da Saúde estabelece que a vacina contra
sarampo (a tríplice viral, que protege também contra caxumba e rubéola) seja tomada aos doze meses de idade,
com reforço entre 4 e 6 anos de idade.
c) Doenças importadas são mais graves, devido ao vírus manifestar-se de modo diferente dependendo do país
que se manifesta. Ainda estão sendo implantados estudos biomédicos para entender melhor essa condição.
d) Mesmo que a população esteja amplamente imunizada, o vírus ainda pode encontrar hospedeiros, o que torna
impossível erradicá-lo, porém é possível promover a diminuição da doença.
18. A Lei Orgânica do Município de Juti – MS, em seu art. 4º, expressa que constituem objetivos
fundamentais do Município de Juti:
I- garantir o desenvolvimento municipal;
II- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, credo religioso, sexo, cor, idade, e
qualquer outras formas de discriminação;
III- zelar pelo respeito, em seu território, aos direitos e garantias asseguradas pela Constituição do Estado
e Constituição Federal;
IV- assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e sólida;
V- contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional.
É correto afirmar que:
a) Apenas o item V está incorreto.
b) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
19. De acordo com a Lei Municipal nº 008/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores
Municipais e dá outras providências, objetivamente em seu art. 2º fica expresso: para os efeitos desta Lei,
os servidores admitidos por outro Regime Jurídico, estáveis e não estáveis que, no interesse da
Administração, devem permanecer no quadro, terão seus contratos de trabalhos rescindidos com a
consequente baixa em suas carteiras profissionais, não implicando tal rescisão em rompimento do vínculo
empregatício.
Sobre isso, julgue os itens com (C) certo ou (E) errado e assinale a alternativa correta:
( ) Para atender o disposto no art. 2º, fica criado o Quadro Especial, que terá duração até a realização dos
concursos e consequente provimento dos cargos.
( ) No registro rescisório a ser procedido na Carteira Profissional constará que a baixa decorre da
mudança de Regime Jurídico, na forma determinada por esta Lei.
( ) Os servidores estáveis que forem dispensados não terão suas rescisões contratuais consolidadas,
devido ao exigido em Legislação pertinente.
a) C – C – C.
b) C – E – C.
c) E – C – C.
d) C – C – E.
20. À luz da Lei complementar n° 023/2017 - Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores
públicos do Município de Juti – MS, no que diz respeito aos cargos, assinale a alternativa incorreta.
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a) O Quadro de Pessoal do Município de Juti - MS será formado pelos cargos de provimento efetivo, discriminados
no anexo desta Lei, subdivididos nos seguintes Grupos Profissionais: Grupo Profissional de Cargos de Nível
Fundamental; Grupo Profissional de Cargos de Nível Médio; Grupo Profissional de Cargos de Nível Médio
Técnico; Grupo Profissional de Cargos de Nível Superior.
b) Os cargos são desdobrados em escala hierárquica própria, identificada pelo tempo de serviço no cargo ou pelo
nível de habilitação, representados da seguinte forma: Pelas letras maiúsculas A, B, C, D, E, F, G e H
identificadoras das referências e das posições para a promoção horizontal, por antiguidade ou merecimento; Pelos
níveis I até VIII que identificam o valor do vencimento do cargo na escala hierárquica funcional definida
inicialmente pela habilitação escolar exigida para o cargo.
c) Cada cargo corresponde estritamente a uma profissão, com direitos a serem adquiridos de imediato na
aprovação de concurso público.
d) O ato de provimento nos cargos efetivos integrantes do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração)
discriminará o cargo a ser ocupado, a função a ser exercida e o padrão salarial correspondente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
21. No Microsoft Word 2016, você pode usar __________ para aplicar rapidamente um conjunto de opções
de formatação de forma consistente em todo o documento. Se você quiser opções que não estão
disponíveis dos __________ internos e temas disponíveis no Word de formatação, você pode modificar um
__________ existente e personalizá-lo para atender às suas necessidades. Você pode alterar a formatação
(como o recuo de texto, cor e tamanho da fonte) nos __________ aplicados a títulos, cabeçalhos,
parágrafos, listas e assim por diante. Você também pode selecionar o texto formatado em seu documento
para criar um novo __________ na Galeria de __________.
A palavra que completa adequadamente as lacunas está descrita na alternativa:
a) Layouts
b) Parágrafos
c) Estilos
d) Designs
22. No Microsoft Word 2016, é necessário __________ seu documento para que você possa sair do
programa sem perder seu trabalho. Quando você realiza tal atividade, ele é armazenado como um arquivo
no seu computador ou em um local de rede. Posteriormente, você pode abrir o arquivo, alterá-lo e imprimilo.
Qual alternativa que completa adequadamente a lacuna?
a) criptografar
b) salvar
c) compactar
d) revisar
23. O Microsoft Word 2016 usa os títulos no documento para construir um sumário automático que pode
ser atualizado quando você altera o texto do título, sequência ou nível. A opção “sumário”, no Microsoft
Word 2016, está disponível na guia:
a) Revisão.
b) Exibir.
c) Correspondência.
d) Referência.
24. Notas de rodapé aparecem na parte inferior da página e vêm de notas de fim no final do documento.
Um número ou símbolo na nota de rodapé ou nota de fim corresponde a uma marca de referência no
documento. A opção “inserir nota de rodapé”, no Microsoft Word 2016, está disponível na guia:
a) Revisão.
b) Exibir.
c) Página inicial.
d) Referência.
25. No Power Point 2016, você pode inserir figuras, fotos, clip-art ou outras imagens do seu computador
ou da internet em sua apresentação de slides. Mas, se você quiser que uma imagem apareça em cada slide
de um tipo específico no seu modelo PowerPoint, você deve adicionar um:
a) Slide mestre.
b) Clip-art.
c) Texto instantâneo.
d) Plano de fundo.
26. Depois de adicionar uma foto, gráfico ou imagem no MS-Word 2016, existem várias maneiras de
aprimorar a imagem, como planos de fundo, sombras e efeitos para transmitir sua mensagem ainda
melhor:
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I- Ajustar o brilho, o contraste ou a nitidez.
II- Aplicar Efeitos Artísticos.
III- Alterar a cor.
IV- Aplicar Efeitos de Imagem.
Diante do exposto, está correto o contido:
a) Apenas na opção I.
b) Apenas na opção II.
c) Apenas nas opções I e IV.
d) Em todas as opções.
27. Sobre gráficos no MS-Power Point 2016, podemos dizer que:
I- Se precisar representar muitos dados graficamente, crie o gráfico no Excel e copie-o na sua
apresentação.
II- Caso utilize o gráfico criado no Excel, esse também será o melhor método caso os seus dados sejam
alterados regularmente e você deseje que o gráfico sempre reflita os números mais recentes.
III- Caso utilize o gráfico criado no Excel, quando você copiar o gráfico, mantenha-o vinculado ao arquivo
original do Excel.
Diante do exposto, está correto o contido:
a) Apenas na opção I.
b) Apenas na opção III.
c) Apenas nas opções I e II.
d) Em todas as opções.
28. No MS-Power Point 2016, para iniciar a apresentação e ver suas anotações no Modo de Exibição do
Apresentador:
I- Basta conectar os monitores, e o PowerPoint configura automaticamente o Modo de Exibição do
Apresentador.
II- No Modo de Exibição do Apresentador, você pode ver suas anotações ao apresentar, enquanto o
público vê somente os slides.
III- Para você, as anotações ficarão ocultas na janela.
Diante do exposto, está correto o contido:
a) Apenas na opção I.
b) Apenas nas opções I e II.
c) Apenas nas opções I e III.
d) Em todas as opções.
29. A ferramenta utilizada no Microsoft Power Point 2016, que permite aplicar rapidamente a mesma
formatação, como a cor, o estilo e tamanho do tipo de letra e o estilo do limite, as múltiplas partes de texto
ou de imagens, é denominada:
a) Efeitos de texto.
b) Pincel de formatação.
c) Estilo da fonte.
d) Formatação de documentos.
30. O espaçamento de linha determina a quantidade de espaço vertical entre as linhas de texto em um
parágrafo. Por padrão, as linhas têm espaçamento simples, o que significa que o espaçamento acomoda a
maior fonte nessa linha, além de uma pequena quantidade de espaço extra.
No Microsoft Word 2016, essa opção de formatação está disponível na guia:
a) Página Inicial.
b) Inserir.
c) Design.
d) Layout.
31. Sobre o MS-Windows 10, podemos dizer que:
I- O Windows 10 é o sistema operacional da Microsoft para desktops, laptops, videogames e dispositivos
móveis como celulares e tablets.
II- Como nos dispositivos móveis, o Windows 10 traz uma central de ações no lado direito da tela de onde
você pode ativar ou desativar ferramentas, tais como Wi-Fi, o VPN (tecnologia para conectar um ou mais
computadores a uma rede privada), o modo avião, o Bluetooth, entre outros.
III- O Windows Hello é uma ferramenta do Windows 10 que lhe ajuda a fazer login de uma maneira rápida e
ágil apenas vendo ou tocando o aparelho. Esta função permite detectar faces e impressões digitais de
acesso ao dispositivo.
Diante do exposto, está correto o contido:
a) Apenas na opção I.
b) Apenas na opção II.
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c) Apenas nas opções I e III.
d) Em todas as opções.
32. No MS Excel 2016, com a função SOMA, uma das funções de matemática e trigonometria que adiciona
valores, é possível:
I- Adicionar valores individuais.
II- Adicionar referências de célula ou intervalos.
III- Adicionar valores individuais, referências de célula, mas não intervalos.
Diante do exposto, está correto o contido:
a) Apenas na opção I.
b) Apenas nas opções I e II.
c) Apenas na opção III.
d) Em todas as opções.
33. No MS Excel 2016, a função utilizada para localizar um conteúdo em uma tabela ou um intervalo por
linha é denominada:
a) Função SE
b) Função CONT.SE
c) Função PROCV
d) Função SES
34. Ao contrário de outros programas do Microsoft Office, o MS Excel 2016 não fornece um botão para
numerar dados automaticamente. No entanto, você pode adicionar facilmente números sequenciais a
linhas de dados, arrastando a alça de preenchimento para preencher uma coluna com uma série de
números ou usando a função:
a) SES
b) NUM
c) LIN
d) CONT
35. No MS Excel 2016, use a função _______________quando quiser calcular a diferença entre duas datas.
Primeiro, coloque uma data de início em uma célula e uma data de término em outra.
A palavra que completa adequadamente a lacuna está descrita na alternativa:
a) DATADIF
b) DATADIV
c) DATA
d) DIAS.DIV
36. No MS Excel 2016, a função ____________ combina o texto de vários intervalos e/ou cadeias de
caracteres e inclui um delimitador especificado por você entre cada valor de texto que será combinado. Se
o delimitador for uma cadeia de caracteres de texto vazia, essa função concatenará efetivamente os
intervalos.
A palavra que completa adequadamente a lacuna está descrita na alternativa:
a) TEXT
b) UNIRTEXTO
c) ARRUMAR(TEXTO)
d) TEXTO
37. No MS Word 2016, se você abrir um documento que não esteja no modo de exibição de Layout de
impressão ou se você alterou acidentalmente o modo de exibição, você pode facilmente retornar ao modo
de exibição de Layout de impressão. Clique em ________________ e, em seguida, clique em Layout de
impressão.
A palavra que completa adequadamente a lacuna está descrita na alternativa:
a) Referências
b) Página Inicial
c) Inserir
d) Exibir
38. Quando você inicia a mala direta, mala direta de etiqueta, ou mala direta de carta e conecta o
documento a sua lista de endereçamento, você pode adicionar campos de mala direta para personalizar o
conteúdo. Sobre os recursos disponíveis na ferramenta de mala direta no MS Word 2016, podemos afirmar
que:
I- Para adicionar com facilidade um bloco de endereço a sua carta, envelope ou um rótulo, use a
ferramenta Bloco de Endereço.
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II- Para adicionar uma saudação padrão à sua mensagem de e-mail ou carta, use a ferramenta Linha de
Saudação.
III- Os campos de mala direta vêm dos títulos das colunas da sua lista de endereçamento (também
chamada de sua "fonte de dados").
Diante do exposto, está correto o contido:
a) Apenas na opção I.
b) Apenas na opção II.
c) Apenas nas opções I e III.
d) Em todas as opções.
39. O endereço virtual com um caminho que indica onde está aquilo que o usuário procura, e pode ser
tanto um arquivo, como uma máquina, uma página, um site, ou uma pasta, é chamado de:
a) HTTP
b) URL
c) Browser
d) ID
40. Sobre o recurso de impressão no MS Excel 2016, podemos afirmar que:
I- Quando você selecionar uma ou mais planilhas e, em seguida, clicar em Arquivo > Imprimir, você não
verá uma visualização de como os dados aparecerão na impressão. É preciso clicar em Arquivo >
Visualizar impressão.
II- Para fazer alterações de configuração de página, como mudar a orientação da página e o tamanho da
página, é preciso selecionar as opções apropriadas em Arquivo > Imprimir > Configurações.
III- Ao selecionar várias planilhas, [grupo] aparece na barra de título na parte superior da planilha. Para
cancelar uma seleção de várias planilhas em uma pasta de trabalho, clicar em qualquer planilha não
selecionada. Se nenhuma planilha não selecionada estiver visível, clicar com botão direito na guia de uma
planilha selecionada e clicar em Desagrupar planilhas.
Diante do apresentado, está correto o contido
a) Apenas na opção I.
b) Apenas na opção II.
c) Apenas nas opções II e III.
d) Em todas as opções.
RASCUNHO.
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