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CARGO: FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO/MEDICINA VETERINÁRIA 

TEXTO:                                               “O povo da Cana”
Todo ano é a mesma coisa, de maio a novembro, milhares de brasileiros anônimos desembarcam nos canaviais paulistas, 

carentes de quase tudo mas carregados de esperanças.(...) 

INSTRUÇÕES

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não 
é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no 
local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte legal de arma e esteja de posse da mesma, deverá 
entregá-la na Coordenação, buscando-a ao término das provas. 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

04 - A duração da prova é de 03(TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO). 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

06 - O Caderno de Questões consta de 40 (QUARENTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente e 
marque apenas uma alternativa. 

07 - As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única 
resposta correta.  

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul 
ou preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada. 

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o 
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. Inclusive, 
o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no Caderno de 
Questões na parte superior esquerda da folha nº 02. 

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, única 
e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 

11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de seu início e 
só poderá levar o Caderno de Questões no decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para 
o seu término. 

12 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da 
Consulplan Consultoria.  Em nenhuma hipótese a Consulplan Consultoria informará o resultado por telefone. 

13 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net , às 14h00min do dia subseqüente ao da realização da prova escrita. 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no nº 1, capítulo VII do Edital 001/2007, não esquecendo 
principalmente dos seguintes aspectos: 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 48(quarenta e oito) horas 
ininterruptas, iniciando-se às 14:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2008, encerrando-se às 14:00 horas do dia 27 de 
Fevereiro de 2008. 

b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 

c) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento do número do CPF, apenas no prazo recursal à Consulplan 
Consultoria, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 

d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados, enviados via postal, via fac-símile (fax) e os que não contiverem 
dados necessários à identificação do candidato. 
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Eles vêm de todos os cantos do Brasil, sobretudo do Nordeste do país e do norte de Minas Gerais. Chegam em caminhões 
pau-de-arara e/ou ônibus fretados por agenciadores – os gatos. Descem calados, resignados com a própria sorte (sorte?). 

Para muitos, até que é, embora, no caso, a palavra mais adequada seja sina, ou destino. Eles não têm alternativas de 
trabalho em suas cidades de origem, mal conseguem o próprio sustento, menos ainda o da família. A colheita manual com a 
queima da cana, procedimentos tradicionais no país desde os tempos do Império, significa dinheiro em espécie no bolso. Não 
muito, mas o suficiente para molhar a mão, sonhar com dias melhores, (...) “Encontrei no mundo da cana todas as contradições 
do Brasil. Nele convivem o velho e o novo, o rico e o pobre, o informado e o sem instrução, o facão (o podão) e a máquina”, 
diz Patrícia Cardoso (paulistana, formada em arquitetura e urbanismo, percorreu 20 municípios canavieiros em seis meses, 
retratando peculiaridades de 15 usinas e destilarias paulistas, além do árduo trabalho dos bóias-frias.) 

Grosso modo, os bóias-frias são trabalhadores temporários. Ficam seis meses longe de casa e, então, voltam. A jornada é 
dura: acordam cedo, cobrem-se de panos da cabeça aos pés para diminuir o risco de escoriações, evitar a poeira e proteger-se 
da fumaça das queimadas. Então pegam o podão e começam a cortar, cortar, cortar... Segundo estatísticas, um bóia-fria tem de 
desferir quase dez mil golpes por dia para obter 12 toneladas de cana por dia. 

O Brasil possui 5,6 milhões de hectares com cana, a maioria dos quais colhidos manualmente. É, de longe, o maior 
produtor mundial de cana-de-açúcar, com 426 milhões de toneladas processadas em 306 usinas, e deve continuar ampliando a 
área plantada, em função da demanda mundial crescente por álcool etílico carburante – o etanol. Haja cana. E bóias-frias. (...)

(Texto adaptado de José Augusto Bezerra / Globo Rural, setembro de 2007)
01) No segundo parágrafo do texto, ao repetir a palavra sorte entre parênteses usando um ponto de interrogação, pode-

se fazer a seguinte leitura: 
A) Os agenciadores fazem promessas de uma vida de qualidade aos futuros cortadores de cana enchendo-os de esperança. 
B) Os futuros cortadores de cana estão convencidos que suas vidas terão um novo rumo e que o sucesso é certo. 
C) O autor do texto faz um trocadilho com a palavra sorte, colocando-a como alvo de questionamento. 
D) A credibilidade para com os agenciadores é colocada em dúvida. 
E) Sorte aqui se refere à disposição de cada um para enfrentar o trabalho pesado. 

02) Em substituição à palavra “sorte”, o autor sugere que seria mais adequado usar “sina ou destino”, de acordo com o 
contexto, tal afirmativa é justificável ... 
A) ...porque de acordo com o tipo de texto em questão, as palavras “sina” e “destino” têm melhor aceitação que “sorte”. 
B) ... embora não faça diferença alguma no contexto propriamente dito a substituição de “sina” ou “destino” por “sorte”.  
C) ... já que as palavras “sina” ou “destino” são menos usadas na linguagem coloquial que a “sorte”. 
D) ... visto que “sina” ou “destino” mostram que o futuro cortador de cana não teve opção ou alternativa quanto ao 

trabalho. 
E) ... pois o futuro cortador de cana possui preparo profissional apenas para este tipo de trabalho. 

03) Ao citar os tempos do império, falando do procedimento tradicional do corte da cana, fica claro que:
A) O Brasil é um país de tradição que zela pelos valores conquistados. 
B) É importante preservar características pertinentes às tradições agrárias. 
C) O corte da cana através do procedimento tradicional resgata tradições já esquecidas. 
D) O trabalho árduo dos cortadores de cana demonstra o empenho e a obstinação de cada um deles. 
E) Existem contradições entre “o velho e o novo, o podão e a máquina”.  

04) Ao referir-se às estatísticas, o autor confirma ao texto:
A) Veracidade dos fatos.     D) Um caráter sensacionalista.   
B) Sensibilidade aos fatos.     E) Um distanciamento relativo da realidade.  
C) O seu caráter científico.

05) Após a leitura integral do texto transcrito, a expressão final “Haja cana. E bóias-frias.”, deixa subentendido que: 
A) As condições de vida dos cortadores de cana tendem a melhorar já que o seu trabalho será cada vez mais necessário.  
B) É preciso pensar em uma reestruturação para atender a crescente demanda mundial de álcool, para que os trabalhadores, 

bóias-frias, tenham seu trabalho reconhecido e não tão sacrificado. 
C) Não haverá cortadores de cana em quantidade suficiente para suprir a exigência do mercado. 
D) Não haverá cana-de-açúcar em quantidade suficiente para suprir a exigência do mercado. 
E) Os bóias-frias são fundamentais para o crescimento da produção de cana-de-açúcar.

*Leia o texto a seguir para responder as questões  06, 07 e 08: 
“Queima de palha de cana-de-açúcar, técnica agrícola ainda bastante usada para facilitar o corte manual. A queimada 

enfrenta pressão da opinião pública, seja pela questão ambiental, seja pela questão da mão-de-obra” 
(José Augusto Bezerra / Globo Rural, setembro de 2007) 

06) O termo “ainda” usado no trecho anterior denota, no contexto: 
A) Tradicionalismo.      D) Empreendedorismo. 
B) Caráter tendencioso.     E) Estagnação.
C) Atualização.

07) Ao dizer que “A queimada enfrenta pressão da opinião pública...”, é correto afirmar que: 
A) Estabelece-se uma comparação entre queimada e a opinião pública. 
B) A queimada é personificada sendo-lhe atribuída ação própria do ser humano. 
C) Foram expressas idéias de sentido contrário. 
D) Existe um tom irônico em tal expressão.  
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E) O termo “pressão” foi usado para dar um toque humorístico no texto.   
08) A respeito da questão ambiental e da questão da mão-de-obra, é adequado dizer que: 

A) São problemas enfrentados pela opinião pública. 
B) São conseqüências da queima de palha de cana-de-açúcar.  
C) São questões que somatizadas, ou não, são motivo para que a opinião pública seja contrária à queima de palha de     

cana-de-açúcar. 
D) São questões motivadoras para a atividade da queima de palha de cana-de-açúcar. 
E) Enfrentar a questão ambiental e a questão da mão-de-obra é a causa das queimadas. 

09) “Nosso país precisa criar milhões de empregos e devemos fazer isso por meio do empreendedorismo.”. 
(Paulo Okamotto, Presidente do Sebrae)

A respeito da frase anterior, ao relacionarmos com o texto “O povo da cana”, nota-se que: 
I. É possível estabelecer uma ligação de conteúdo entre um e outro. 

II. A geração de empregos deve ser feita de forma estruturada e organizada para que trabalhadores como os cortadores de 
cana, por exemplo, tenham melhores condições de trabalho. 

III. O texto “O povo da Cana” anula a afirmativa de que o “nosso país precisa criar milhões de empregos” já que existe 
uma forte tendência para a ampliação da produção de cana-de-açúcar e para isso serão necessários milhares de      
bóias-frias.

Está (ao) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
A) I e II   B) I e III  C) II e III  D) I   E) II  

10) O último parágrafo do texto “O povo da Cana” apresenta uma: 
A) Conclusão de que é necessário que a queima de palha de cana-de-açúcar continue. 
B) Conclusão de que a queima de palha de cana-de-açúcar não pode continuar.  
C) Ironia e discriminação em relação aos bóias-frias.  
D) Contradição, de um lado o crescimento do país como produtor mundial de cana-de-açúcar, de outro a crescente 

demanda pelo trabalho, subentenda-se árduo e difícil, dos bóias-frias.  
E) Aceitação por parte da opinião pública da técnica agrícola ainda bastante usada para facilitar o corte manual, a queima 

de palha de cana-de-açúcar. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Os fatores internos mais importantes, com relação ao tempo de instalação do rigor mortis no momento do abate são: 
A) ADP e ATP.      D) ADP e creatinafosfato. 
B) Reservas de glicogênio e pH.    E) ATP e pH. 
C) Reservas de glicogênio e creatinafosfato. 

12) Os alimentos de origem animal são as principais fontes da Salmonella. Assinale a informação INCORRETA ao 
consumidor, na prevenção da salmonelose: 
A) Carnes cruas devem ser mantidas longe de produtos prontos para consumo. 
B) Mãos, tábuas de cortar, balcões, facas e outros utensílios devem ser bem lavados, antes e após o uso. 
C) Pessoas com salmonelose jamais devem manipular alimentos ou água para beber. 
D) Quando da preparação de maionese com ovos crus, é importante que se adicione à mistura 60 ml de vinagre ou suco de 

limão para cada ovo utilizado. 
E) Derivados lácteos de leite cru podem ser consumidos. 

13) Na leptospirose, os seres humanos comportam-se como: 
A) Hospedeiros terminais, acidentais.    D) Hospedeiros primários. 
B) Hospedeiros intermediários.    E) N.R.A. 
C) Hospedeiros primários, acidentais. 

14) A penetração do vírus da febre aftosa é mais comum através da(o): 
A) Via respiratória.      D) Mucosa ocular. 
B) Úbere.       E) Via digestiva. 
C) Aparelho reprodutivo. 

15) O Código Zoosanitário Internacional da OIE estabelece que as carnes devam ser submetidas a um processo de 
maturação a uma temperatura superior a +2ºC, ou seja, temperatura levemente superior ao ponto de congelamento 
durante um período mínimo de 24 horas após abate e neste período o pH da carne será medido no centro do 
músculo Longissimus dorsi e este NÃO deverá alcançar um valor superior a: 
A) 4,0  B) 4,5   C) 5,0   D) 5,5   E) 6,0 

16) Na boa higienização dos estabelecimentos de carnes temos como resultados: 
I. Aumento da vida de prateleira da carne. 

II. Pré-requisito básico para exportação. 
III. Produto final atende à legislação. 
IV. Redução de risco de intoxicação. 
V. Menor rejeição pelo consumidor. 
Assinale a alternativa correspondente: 
A) Apenas a afirmativa I está incorreta.   D) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
B) Apenas a afirmativas II está incorreta.   E) N.R.A. 
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C) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
17) Ao ser realizada a Inspeção "Ante-Mortem", tem-se em mira os seguintes objetivos, EXCETO: 

A) Exigir os certificados de sanidade do gado, inclusive os de vacinação contra a Febre Aftosa (esta providência deve ser 
tomada liminarmente, antes de iniciado o exame). 

B) Examinar o estado sanitário do gado e auxiliar, com dados informativos, a tarefa de inspeção "Post-Mortem".
C) Refugar, pelo prazo regulamentar (dez e doze dias, respectivamente) as vacas recém-paridas e as que tenham abortado; 

refugar as que apresentem gestação adiantada (trinta dias antes da gestação). 
D) Verificar, quando for o caso, o peso, raça e categoria dos animais tendo em vista a obtenção de dados para a realização 

eventual de trabalhos de ordem econômica ou zootécnica. 
E) Certificar-se das condições higiênicas e de conservação dos currais, assim como do provimento de água dos 

bebedouros, tomando-se, se necessário, as medidas indispensáveis para a sua regularização. 
18) No abate de ovinos e caprinos, em casos de cenurose, são condenados unicamente os seguintes órgãos atingidos: 

A) Cérebro e medula.     D) Fígado e baço. 
B) Rins e fígado.      E) N.R.A. 
C) Pulmão e coração. 

19) Com relação ao abate de suínos em casos de icterícia devem ser condenadas: 
A) Todas as carcaças que apresentam coloração amarelo fraca. 
B) Todas as carcaças que apresentam coloração amarelo intensa ou amarelo-esverdeada. 
C) Todas as carcaças que apresentam coloração amarelo-roxeada. 
D) Todas as carcaças que apresentam coloração amarelo fraca, ou amarelo-azulada. 
E) N.R.A. 

20) Sobre "Sebo" está correto afirmar que, EXCETO: 
A) Devemos denominar a espécie animal de que procede. 
B) São produtos gordurosos não comestíveis. 
C) Quando procedentes de ovinos, serão designados "Graxa Branca". 
D) O sebo bovino deverá possuir no máximo 1% de umidade. 
E) N.R.A. 

21) A farinha de sangue deve conter: 
A) No mínimo 80% de proteína e no máximo 10% de umidade. 
B) No mínimo 70% de proteína e no máximo 10% de umidade. 
C) No mínimo 80% de proteína e no máximo 20% de umidade. 
D) No mínimo 70% de proteína e no máximo 20% de umidade. 
E) No mínimo 75% de proteína e no máximo 15% de umidade. 

22) Pode-se utilizar para produzir gelatina comestível, EXCETO: 
A) Cartilagens. B) Tendões.  C) Ossos.  D) Cérebro.  E) Aparas de couro. 

23) Qual das doenças abaixo relacionadas, NÃO utilizamos o feto ou parte(s) deste, como material de laboratório para 
se realizar o diagnóstico da doença? 
A) Brucelose. B) Leptospirose.  C) BVD .  D) Anaplasmose . E) IBR. 

24) Na Instrução Normativa nº 51, no item Regulamento Técnico De Identidade e Qualidade De Leite Cru Refrigerado, 
o extrato seco desengordurado g/100g deverá ter no mínimo: 
A) 8,1  B) 8,2   C) 8,3   D) 8,4   E) 8,5 

25) É INCORRETO afirmar sobre a influenza aviária: 
A) É considerada uma zoonose. 
B) O período de incubação do vírus pode variar de poucas horas até quatorze dias. 
C) O vírus é transmitido através de fômites contaminados. 
D) Em aves domésticas, a sintomatologia está associada a anormalidades nos órgãos respiratórios, digestivo, urinário e 

reprodutor. 
E) O agente viral pertence à família Paramyxoviridae.

26) É INCORRETO afirmar sobre a doença de newcastle: 
A) É uma doença viral crônica.    D) Sua patogenicidade pode ser muito alta. 
B) Acomete aves silvestres e comerciais.   E) A infecção pode ocorrer através da inalação ou ingestão. 
C) Produz sinais respiratórios. 

27) A Lei Complementar nº324/2006 prevê que para a execução de suas finalidades o IDIARN, conforme a legislação 
específica poderá: 
A) Determinar áreas de preservação permanente, no Estado do Rio Grande do Norte e limítrofes. 
B) Celebrar convênios, contratos, ajustes e protocolos com instituições públicas ou privadas, de caráter nacional ou 

internacional. 
C) Destituir de terras indígenas as áreas destinadas a exploração de recursos naturais. 
D) Permitir o acesso de pessoas e animais e logradouros públicos de mata nativa por tempo indeterminado. 
E) Executar convênios e ajustes que determinem a vinculação política à cidadania, com a finalidade de manter verbas 

especiais. 
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28) Existem dois tipos de Febre Amarela: a silvestre e a urbana transmitidas, respectivamente, pela picada dos 
mosquitos:
A) Aedes aegypti e Haemagogus.    D) Haemagogus e Comcinomus.
B) Haemagogus e Aedes aegypti.    E) N.R.A. 
C) Aedes aegypti e Comcinomus.

29) As leptospiras podem sobreviver em solo úmido por até: 
A) 3 dias.  B) 5 dias.  C) 10 dias.  D) 14 dias.  E) 15 dias. 

30) Ao realizarmos análises de amostras de carne de rãs in natura, refrigerada ou congelada, o número máximo 
aceitável de unidades de amostras que contenham de Salmonella sp/25g deve ser: 
A) 0  B) 1   C) 2   D) 3   E) 4 

31) Na classificação segundo o procedimento de obtenção, entende-se sobre Geléia Real Fresca:
A) Produto coletado por processo mecânico a partir da célula real, retirada a larva e filtrada. 
B) Produto mantido e comercializado diretamente na célula real após a remoção da larva. 
C) Produto coletado por processo mecânico a partir da célula real, mantida a larva e filtrada. 
D) Produto mantido e comercializado diretamente na célula real após mantida a larva. 
E) N.R.A. 

32) Qual é o limite máximo permitido de miúdos comestíveis de diferentes espécies de animais de açougue (estômago, 
coração, língua, rins, miolos, fígado), tendões, pele e gorduras na classificação de uma salsicha? 
A) 20  B) 30   C) 40   D) 50   E) 60 

33) Entende-se por charque: 
A) A carne eqüina salgada e dessecada.   D) A carne bovina salgada e dessecada. 
B) A carne suína salgada e dessecada.   E) N.R.A. 
C) A carne de equídeos salgada e dessecada. 

34) Em caso de tóxico-infecção alimentar causada por Clostridium perfringes, qual dos alimentos abaixo pode ter 
implicado na intoxicação? 
A) Maionese.      D) Carne pré-cozida. 
B) Pastel.       E) Cremes. 
C) Grandes peças de carne mal cozida. 

35) Com relação à triparia: 
I. Os miúdos (coração, pulmão, fígado, rins, miolos, timos, mocotós, língua) são submetidos a manipulações e limpeza

adequadas, antes de serem entregues ao consumo ou de entrarem para as câmaras frias.  
II. As línguas mutiladas, portadoras de cicatrizes ou lesões superficiais, não podem ser destinadas à salsicharia, depois de

removida e condenada a parte lesada. 
III. Os rins destinados ao preparo de produtos cárneos devem ser previamente retalhados e a seguir, abundantemente

lavados.  
IV. No coração dos suínos deve-se verificar a existência de coágulos sanguíneos, os quais serão sempre retirados.  

Assinale a alternativa correspondente: 
A) Apenas a afirmativa I está incorreta.   D) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
B) Apenas a afirmativa II está incorreta.   E) Todas afirmativas anteriores estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa III está incorreta. 

INFORMÁTICA
36) No MSDOS, o comando Attrib serve para exibir ou alterar atributos de arquivos, sabendo que os atributos são 

representados por caracteres. Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) X - Atributo de arquivo executável.   D) S - Atributo de arquivo de sistema. 
B) R - Atributo de arquivo de somente leitura.   E) H - Atributo de arquivo oculto. 
C) A - Atributo de arquivo de leitura e gravação. 

37) No MSDOS, o comando DIR serve para exibir todo o conteúdo de um diretório. O comando também pode ser 
acrescido com parâmetros para executar algumas funções extras. Assinale o parâmetro abaixo INCORRETO: 
(Observação: Todos os parâmetros citados pertencem ao comando DIR) 
A) /A - Exibe arquivos com atributos especificados.  D) /O - Lista por arquivos na ordem classificada. 
B) /L - Usa o formato de lista amplo.    E) /P - Pausa após cada tela de informações. 
C) /Q - Exibe o Proprietário do Arquivo. 

38) No MS Word 2000, a ferramenta de verificação ortográfica evidencia a palavra quando escrita de forma errada, 
sublinhando-a com ondulado vermelho. Caso se tenha dúvidas na forma correta da escrita da palavra, pode se 
exibir uma lista com opções de palavras semelhantes para executar a correção. O que é necessário para exibir esta 
lista?
A) Clicar duas vezes com o botão primário sobre a palavra sublinhada. 
B) Selecionar a palavra, indo no menu exibir, sugestões. 
C) Clicando com o botão secundário sobre a palavra. 
D) Ir ao menu exibir e selecionar a opção sugestões. 
E) Clicar com o botão primário sobre a palavra. 
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39) No MS Word, existe um utilitário para criar e imprimir envelopes para envio de correspondência em massa. Com 
base neste utilitário, analise as afirmativas abaixo:  
I. Em uma operação de mala direta no Microsoft Word, o documento que contém o texto e elementos gráficos iguais em 

cada versão do documento mesclado, como o endereço do remetente ou a saudação em uma carta modelo, é chamado 
de documento principal. 

II. Para iniciar o Assistente de mala direta, é necessário ir ao menu Ferramentas, apontar para Cartas e correspondências e 
clicar em Assistente de mala direta. 

III. O arquivo que contém as informações a serem mescladas em um documento, por exemplo, a lista de nomes e 
endereços que se deseja usar em uma mala direta é chamado de Fonte de dados. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I e II   B) I e III   C) II e III  D) I   E) I, II e III 

40) No Windows 98, a ferramenta ScanDisk serve para: 
A) "Scanear" o disco em busca de arquivos ou pastas solicitados. 
B) "Scanear" o disco em busca de arquivos ou pastas defeituosos.  
C) Verificar se há erros nos arquivos. 
D) Verificar se há erros no disco. 
E) Desfragmentar o disco. 




