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INSTRUÇÕES 

 

1-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 devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia o texto abaixo e responda as questões referentes. 

 

 

SE NÃO ME FALHA A MEMÓRIA 

 

Memória boa tinha aquele velho. Correu os olhos pelo 

cartório onde eu era escrivão e veio direto à minha 

mesa: 

− Sr. Escrivão, meus respeitos − fez um salamaleque: − 

Queria que o senhor me desse informações sobre 

um inventário. 

− Às suas ordens − e retribuí o comprimento: − 

Inventário de quem? 

− Já lhe digo o nome do falecido. Minha memória ainda 

é das melhores – apesar de ter sofrido uma 

comoção cerebral há poucos dias, ainda não estou 

inteiramente bom. Espera aí, deixa ver... Sou 

advogado há mais de quarenta anos, não esqueço 

o nome de um constituinte, vivo ou morto. Hoje em 

dia... Benvindo! 

− Como? 

O nome do falecido era Benvindo. Isto! Benvindo Lopes. 

Marido da minha cozinheira. Faleceu há pouco 

tempo. Ela já não está boa da cabeça e se eu não 

me lembrar o nome do marido dela, quem é que 

haveria de lembrar? Levindo Lopes. 

− O senhor disse Benvindo. 

− Eu disse Benvindo? Veja o senhor! 

− É Levindo ou Benvindo? 

Ele ficou pensativo um instante: 

− Benvindo seja – respondeu afinal, muito sério. 

Depois de verificar no fichário, expliquei-lhe que deveria 

trazer uma petição. O velho agradeceu e saiu, 

assegurando-me que sim, não esqueceria. Nem 

dez minutos haviam decorrido e tornou a surgir na 

porta: 

− Sr. Escrivão, já que o senhor ainda há pouco foi tão 

amável, e sem querer abusar, posso lhe pedir uma 

informação? É sobre um inventário, esqueci de lhe 

dizer. Minha memória é muito boa, mas sofri há 

dias uma comoção cerebral... 

− O senhor me disse – sorri-lhe, solícito: − Qual é o 

inventário, desta vez? 

− Inventário de... de... Não vê o senhor? A minha 

cozinheira... O marido dela... 

− Benvindo Lopes? 

− Isso! Benvindo Lopes. Como é que o senhor sabe? 

− O senhor já me tinha dito. 

− Mas sim senhor! Vejo que também tem boa memória. 

Tornei a explicar-lhe a mesma coisa, isto é, que deveria 

trazer uma petição. Não esquecesse. 

− Não, não me esqueço. 

Agradeceu e se afastou. Deteve-se a meio caminho da 

porta. 

− Veja o senhor! Já ia me esquecendo é do motivo 

principal que me trouxe aqui: a minha cozinheira, 

que está mais velha do que eu, perdeu o marido há 

pouco tempo e estou cuidando do inventário dele... 

− Sabe o nome do falecido? − perguntei, sem me alterar. 

− Como não? Minha memória ainda funciona, para 

nomes então, principalmente. Ora, pois. É Levindo 

não sei o quê... 

− Não será Benvindo? 

− Isso! Benvindo... Benvindo Lopes, se não me engano. 

− Este nome não me é estranho – limitei-me a 

murmurar.  

(Rubem Alves) 

 

1) Sobre o texto acima é CORRETO afirmar que é: 
 

(A) Um texto dissertativo em que ideias pessoais foram 

expressas. 

(B) Narrativo, onde há acontecimento e personagens. 

(C) Relato a respeito de um fato verídico presenciado 

pelo autor. 

(D) Poético onde existe um alto grau de sentimento 

presente. 

 

2) Na seguinte frase: “... Às suas ordens...” pode se 

observar o uso da crase. Assinale dentre as 

alternativas abaixo aquela onde houve uso 

INCORRETO do acento grave indicador da crase. 
 

(A) A proposta do governo é semelhante à da oposição 

(B) Os grevistas foram à prefeitura e depois à praça. 

(C) Percorreu o país de ponta à ponta. 

(D) Consertamos o carro às pressas e saímos às 

escondidas. 

 

3) O título do texto possui, sequencialmente, ideias 

de: 
 

(A) Afirmação e dúvida. 

(B) Dúvida e negação. 

(C) Afirmação e negação. 

(D)  Condição e negação. 

 

4) De acordo com o contexto, o vocábulo 

“salamaleque”, no 2º parágrafo denota: 
 

(A) Saudação. 

(B) Agrado. 

(C) Alerta. 

(D) Aviso.  

 

5) Transpondo a frase: “Os danos deveriam ter sido 

reparados pelo responsável” para a voz ativa, 

obtém-se a forma verbal; 
 

(A) Haviam de ser reparados 

(B) Tinham reparado. 

(C) Devia ter reparado 

(D) Deveria ter reparado. 

 

6) Durante o texto, várias vezes empregou-se as 

reticências com o objetivo de: 

(A) Caracterizar os esquecimentos do personagem 

(B) Desmerecer o escrivão. 

(C) Desmerecer o velho. 

(D) Criar um suspense 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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7) A reação do escrivão diante da situação exposta no 

texto demonstra: 
 

(A) A fragilidade do ser humano. 

(B) A paciência do escrivão. 

(C) A incompetência do escrivão. 

(D) A perspicácia do escrivão. 

 

8) Após ler todo o texto, é possível afirmar em relação 

ao trecho: “Memória boa tinha aquele velho”, que 

está sendo demonstrado (a): 
 

(A) Uma comparação entre dois seres. 

(B) O uso de ideias de sentido contrário. 

(C) O uso de expressões suaves no lugar de 

expressões rudes. 

(D) Uma ironização, dizendo o contrário do que é 

realmente. 

 

9) Analise as orações abaixo utilizando a colocação 

pronominal: 
 

I. Nunca se lamentou do fato, nem nos pediu ajuda. 

II. Contar-lhe-emos toda a verdade sobre o assunto. 

III. Por gentileza, peço-lhe que venha aqui. 

IV. Me entregou a carta, me abraçou e retirou-se da 

sala. 
 

Após análise das orações acima podemos concluir que 

estão corretas somente em: 
 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) I, III e IV 

(D) III e IV 

 

10) O antônimo de Memória é: 
 

(A) Olvido 

(B) Reminiscencia 

(C) Recordação 

(D) Anamnese 

 

11) Assinale a alternativa que indica corretamente o 

valor semântico (sentido da relação) das 

preposições em destaque nas frases: 
 

I. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. 

II. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade 

natal. 

III. Desde pequenos, os príncipes eram preparados 

para a liderança. 

IV. A pequena casa de madeira foi destruída a 

machado. 
 

(A) Modo – causa – finalidade – instrumento  

(B) Modo – companhia – modo – modo. 

(C) Causa – modo – finalidade – instrumento. 

(D) Companhia – causa – semelhança – modo. 

 

 

 

 

 

 

12) O período a seguir foi transformado. Assinale a 

alternativa que NÃO houve prejuízo do significado: 

“Correu os olhos pelo cartório onde eu era 

escrivão...”. 

 

(A) Correu os olhos pelo cartório em que eu era 

escrivão. 

(B) Correu os olhos pelo cartório a que eu era escrivão 

(C) Correu os olhos pelo cartório para que eu era 

escrivão. 

(D) Existem anteriormente duas opções corretas. 

 

13) Assinale o item em que há erro, ou não, no 

emprego de parônimas de acordo com o sentido.  
 

(A) O médico preiscreveu rigorosa dieta. 

(B) O sinônimo de confirmar é ratificar. 

(C) A empresa é nova, por isso os serviços estão 

incipientes. 

(D) É um político notável digno de nosso preito. 

 

14) Assinale a alternativa em que o sentido da relação 

estabelecida entre as duas orações pela conjunção 

subordinativa em destaque indica causa. 
 

(A) O velho barco voltou ao cais, para que os 

mecânicos o consertassem. 

(B) O velho barco voltou ao cais, assim que a maré 

subiu. 

(C) Como o motor começou a falhar, o velho barco 

voltou ao cais. 

(D) Caso o motor começasse a falhar, o velho barco 

voltaria ao cais. 

 

15) Considere a frase abaixo: 

 

 

 

 

Os pronomes teus e te, como você sabe, são de 2ª 

pessoa do singular, ou seja, o falante está tratando o 

interlocutor por tu. Suponha que a pessoa que fala 

queira dar um conselho para o ouvinte, ela precisará 

usar o imperativo afirmativo. Levando em conta esse 

fato, indique a alternativa que completa corretamente as 

lacunas da frase. 
 

(A) reveja – prepare 

(B) revê – prepare 

(C) revê – prepara 

(D) reveja e prepares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___teus planos e ___-te para os tempos difíceis que virão. 
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16) Analise as afirmações abaixo: 
 

I. Em um evento ocorrido em 10 de julho de 2013 a 

presidente Dilma Rousseff Apesar de ter sido 

aplaudida de pé em sua entrada e no início de sua 

fala pelos presentes na plateia, ela foi vaiada sob 

pedidos dos prefeitos de revisão do FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios), não mencionada em 

seu discurso. 

II. Dilma anunciou um total de R$ 20,4 bilhões em 

recursos para municípios, mas foi vaiada por dizer 

que repassaria R$ 3 bilhões para educação e 

saúde.  

III. Ziulkoski afirmou à plateia que tem trabalhado para 

garantir o repasse de 2% do FPM. "O que foi 

anunciado aqui? 1,3% do FPM. Só que em vez de 

ser permanente, e nós vamos procurar que seja, 

será emergencial", discursou.  

IV. O problema, para os prefeitos, é que o anúncio veio 

acompanhado tanto de orientação para área de 

alocação --educação e saúde--, quanto de previsão 

de continuidade --caso do FPM, que seria fixo. 

Porém, caso fosse via FPM, disse a ministra, a 

primeira parcela destinada aos prefeitos nesta 

quarta-feira seria menor.  
 

Após a análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 
 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Todas estão corretas 

 

17) Sobre a eleição de suplentes de senadores 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Em manobra articulada por líderes de todos os 

partidos, o Senado aprovou por 64 votos favoráveis 

e apenas um contrario a proposta que impede a 

eleição de suplentes de senadores que sejam 

parentes até segundo grau dos titulares. 

(B) Além de impedir que os suplentes sejam cônjuges, 

parentes consanguíneos ou afins até o segundo 

grau do titular, a proposta aprovada também acaba 

com a figura do segundo suplente de senador. As 

novas regras não se aplicam aos senadores que 

estão com mandato, eleitos em 2006 e 2010. 

(C)  Os senadores derrubaram a PEC (proposta de 

emenda à Constituição) com mudanças nas regras 

da suplência porque não concordaram com o 

trecho que determina a convocação de nova 

eleição para senador se o titular deixar a Casa de 

forma definitiva. Os suplentes assumiriam somente 

em casos de afastamento temporário.  

(D)  O trecho da proposta foi excluído na nova versão, 

após forte lobby dos suplentes que estão no cargo. 

Atualmente, dos 81 senadores, 26 são suplentes --

o que representa 23% da Casa.  

 

18) Analise as afirmações acima sobre economia 

monetária 
 

I. O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco 

Central, subiu a taxa básica de juros (a Selic) em 

0,5 pontos percentual, indo para 8,5% ao ano 

(estava em 8%). É a terceira reunião seguida do 

Copom em que os juros aumentam. A decisão foi 

unânime. 

II. Com o aumento da Selic a nova poupança passa a 

render mais: agora serão 5,95% ao ano (antes 

estava em 5,6%). Pela nova regra, adotada no ano 

passado, o rendimento da poupança varia 

conforme a Selic, sempre que os juros estiverem 

em 8,5% ou menos ao ano. 

III. No presente o rendimento da poupança está 

próximo de voltar para as regras antigas. Isso já 

acontece se, na próxima reunião do Copom (em 

28/8), houver novo aumento. As regras anteriores 

determinavam que a poupança antiga rendesse 

sempre 6,17% ao ano mais a TR. 

IV. Comunicado distribuído pelo BC mostra que a 

preocupação continua sendo o combate à inflação. 

"O comitê avalia que essa decisão contribuirá para 

colocar a inflação em declínio e assegurar que essa 

tendência persista no próximo ano", informou a 

nota do Copom. Isso repete a orientação dada em 

maio, quando o BC também elevou a taxa básica 

de juros em 0,5 pontos percentual. 
 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 
 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

19) Assinale a alternativa INCORRETA acerca das 

ações do Papa Francisco. 
 

(A) O Papa Francisco assinou nesta quinta-feira 11 de 

julho de 2013 um decreto que reforça as sanções 

penais contra os abusos a menores de idade na 

Santa Sé e na cúria (o governo do Vaticano), o que 

inclui os crimes de pedofilia e a prostituição de 

menores. 

(B) O texto, que introduz ainda nas leis vaticanas o 

delito de tortura, inclui "o conjunto da categoria dos 

crimes contra os menores: a venda, prostituição, 

recrutamento e violência sexual contra eles, a 

pornografia, a posse de material pornográfico e os 

atos sexuais com menores". 

(C) Em seu postulado, o Sumo Pontífice tomou 

também medidas contra a corrupção na Santa Sé. 

Anteriormente, o papa Francisco anunciou reformas 

no Banco do Vaticano. 

(D) Com a sua assinatura, ele criou uma poderosa 

comissão papal especial para desenvolver as 

atividades do banco. Ele também disse que a nova 

comissão terá o dever de mudar tudo no Banco do 

Vaticano, como também é conhecida a instituição. 

O papa Francisco disse ainda que o Vaticano 

ATUALIDADES 
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certamente não precisa de um banco, mas que as 

áreas de negócio da instituição só devem chegar a 

até "certo ponto". 

 

20) Sobre o exercício da medicina no Brasil analise as 

afirmações abaixo: 
 

I. A presidente Dilma Rousseff sancionou neste mês 

de julho com dez vetos, a lei que disciplina o 

exercício da medicina no país.  

II. O texto foi publicado no Diário Oficial da 

União (DOU). A questão mais polêmica, referente à 

responsabilidade pela formulação do diagnóstico e 

pela prescrição terapêutica, foi vetada pela 

presidente para não prejudicar inúmeros programas 

do SUS (Sistema Único de Saúde). 

III. Também conhecida como Lei do Ato Médico, a 

norma determina que são privativas do médico 

atividades como indicação e execução de 

intervenção cirúrgica, sedação profunda e 

procedimentos invasivos (sejam terapêuticos ou 

estéticos), como biópsias, endoscopias e acessos 

vasculares profundos. 

IV. Os vetos permitem que a aplicação de injeções, 

além de sucções e punções e drenagens, sejam 

feitos por médicos profissionais habilitados para 

isso, bem como a "invasão da epiderme e derme 

com o uso de produtos químicos ou abrasivos". 
 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 
 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II e IV estão corretas 

 

 
 

 
 

 
21) Ao trabalhar com máquinas fotocopiadoras o 

secretário deve: 
 

(A) Utilizar papéis ligeiramente umedecidos para 

aumentar a qualidade das cópias. 

(B) Recusar-se a tirar cópias de documentos originais 

considerados sigilosos. 

(C) Oferecer cópias de documentos aos colegas para 

que estes se inteirem dos processos em 

andamento. 

(D) Ter o cuidado de retirar clips ou grampos dos 

originais para não danificar a máquina. 

 

22) No atendimento ao telefone, o secretário deve: 
 

(A) Prolongar a conversa. 

(B) Estar seguro sobre as informações prestadas. 

(C) Usar um tom de voz alto. 

(D) Usar palavras difíceis. 

 

 

 

23) O material indicado para a manutenção da parte 

externa da máquina copiadora é: 
 

(A) Álcool gel e vinagre 

(B) Água e sabão neutro 

(C) Álcool e água sanitária 

(D) Água sanitária e detergente 

 

24) O usuário da rede pública que acessa diretamente 

um ramal de uma empresa, sem o auxílio da 

telefonista, está utilizando o sistema: 
 

(A) C.P.C.T. 

(B) D.D.D. 

(C) P.A.B.X. 

(D) D.D.R. 

 

25) A expressão inicial, adequada, para atendimento 

telefônico é um exemplo de linguagem. 
 

(A) Referencial. 

(B) Expressiva. 

(C) Poética. 

(D) Fática. 

 

26) As organizações modernas buscaram qualidade no 

atendimento e consequentemente melhoria da 

imagem junto a seus clientes. A fraseologia, usada 

no atendimento telefônico, que representa esta 

mudança é: 
 

(A) “nome da empresa, telefonista, cumprimento!” 

(B) “alô!, nome da empresa, pois não?” 

(C) “nome da empresa, cumprimento, sim?” 

(D)  “alô!, nome da empresa, telefonista!” 

 

27) O secretário(a) quando responsável pelo 

atendimento telefônico deve apresentar voz: 
 

(A) Eufônica. 

(B) Afônica. 

(C) Disfônica. 

(D) Vibratória. 

 

28) É importante para o secretário (a) saber que o 

sistema telefônico que possui um comando 

desequência de linhas-troncas e um número-chave 

é chamado de: 
 

(A) Sistema passo a passo. 

(B) Sistema de busca automática. 

(C) Sistema D. D. G. 

(D) C.P.C.T. 

 

29) Em situações difíceis, com o interlocutor ao 

telefone, o (a) secretário (a) deve: 
 

(A) Ser empática e manter-se calma. 

(B) Responder às grosserias recebidas. 

(C) Desligar o telefone rapidamente. 

(D) Delegar a outra pessoa o papel de acalmá-lo. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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30) Durante o seu atendimento ao público, o (a) 

secretario (a) percebeu que uma senhora passou 

mal, desmaiando. A maneira correta de prestar os 

primeiros socorros a esta pessoa é: 
 

(A) tentar acordá-la, sacudindo-a levemente 

(B) reanimá-la, colocando água gelada no rosto 

(C) deixá-la deitada, chamando-a de forma insistente. 

(D) Deitá-la de costas, colocando sua cabeça mais 

baixa em relação ao resto do corpo. 
 

31) As queimaduras são lesões na pele, provocadas 

geralmente pelo calor ou pelo frio, mas que podem 

também ser provocadas pela eletricidade, por 

contacto com certos produtos químicos, por 

radiações, ou até por fricção. A alternativa que 

indica o que deve ser feito no caso de vítima de 

queimadura é: 
 

(A) aplicar cremes ou gordura 

(B) lavar o local com água fria 

(C) colocar gaze e esparadrapo 

(D) romper as bolhas existentes 
 

32) Acidentes podem acontecer em qualquer lugar e a 

qualquer momento. Sempre estaremos expostos a 

situações que podem exigir atendimento de 

emergência a outras pessoas. Nesses momentos 

NÃO se deve, imediatamente, proceder da seguinte 

forma: 
 

(A) Verificar o pulso 

(B) Falar com a vítima 

(C) Retirar a vítima do local 

(D) Desobstruir as vias respiratórias 
 

33) São procedimentos de primeiros socorros 

recomendáveis quando da ocorrência de feridas 

abertas: 
 

I. Não perder tempo limpando o ferimento; 

II. Controlar o sangramento; 

III. Manter a vítima deitada; 

IV. Remover objetos empalados. 
 

Analisando as afirmações acima podemos concluir que: 
 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II e III estão corretas 
 

34) Ao ligar um computador são executadas as etapas 

abaixo. 
 

I. Contar a quantidade de memória disponível. 

II. Verificar se a memória está funcionando 

corretamente. 

III. Identificar os dispositivos conectados ao 

computador. 

IV. Localizar o sistema operacional. 
 

Analisando as afirmações acima podemos concluir que: 
 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, II e IV estão corretas 

35) Considere as afirmativas sobre sistema 

operacional. 
 

I. Um domínio de Windows XP é diferente de um 

domínio Kerberos. 

II. Um domínio de Windows XP é um grupo de 

estações de trabalho e de servidores que 

compartilham uma política de segurança. 

III. Um domínio de Windows XP é um grupo de 

estações de trabalho e de servidores que 

compartilham um banco de dados de usuários 

comuns. 
 

Analisando as afirmações acima podemos concluir que: 
 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas II e III estão corretas 

(C) Apenas I e III estão corretas 

(D) Todas estão corretas 

 

36) Sobre os modos de exibição de documentos do 

Word, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) A única forma de desativar o modo “tela inteira” é 

desligando o computador. 

(B) O modo “layout de impressão” só pode ser aplicado 

se houver uma impressora conectada ao 

computador e ligada. 

(C) No modo “tela inteira” apenas é possível visualizar 

o texto do documento, as barras de ferramentas 

“padrão” e “formatação” e as barras de rolagem. 

(D) Uma das formas de ativar o modo “normal” é 

através da opção “Normal” do menu “Exibir”. 

 

37) Em computadores que utilizam como sistema 

operacional o Windows XP, é possível configurar a 

resolução da tela do monitor de vídeo por meio da 

janela Propriedades de vídeo. Assinale a opção 

que apresenta uma forma correta de abrir essa 

janela. 
 

(A) Clicar, com o botão direito do mouse, um ponto 

sem ícones do desktop do Windows e clicar 

Propriedades. 

(B) Clicar, com o botão direito do mouse, um ponto 

sem ícones da barra de tarefas do Windows e clicar 

Propriedades. 

(C) Clicar, com o botão direito do mouse, sobre o ícone 

associado à lixeira do Windows e clicar 

Propriedades. 

(D) Aplicar um clique duplo no ícone associado à pasta 

Meu computador. 
 

38) Considerando o Word 2003, para alterar o 

espaçamento entre os caracteres de uma palavra 

de um texto, deve-se selecionar a(s) palavra(s) e: 
 

(A) No menu Formatar, selecionar Fonte e clicar em 

espaçamento de caracteres. 

(B) No menu Ferramentas, selecionar Entrelinhas. 

(C) No menu Inserir, selecionar Parágrafo. 

(D) No menu Formatar, selecionar Parágrafo. 

 

 






 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI                                                                                                CARGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA 

Instituto Machado de Assis – IMA       7 

39) Considere o aplicativo Excel 2003, em português, 

com suas As células A1, A2 e A3 contêm, 

respectivamente, os valores 1, 2 e 3. Se a célula 

C1 contiver a fórmula =A2^A3-A1/A2-A3*A1+A3, 

então o valor da célula C1 será: 
 

(A) 7 

(B) 0 

(C) 5 

(D) 7,5 

 

40) A operação denominada "Mesclar Células" tem 

como objetivo: 
 

(A) Juntar duas ou mais células adjacentes em uma 

célula e mostrar o conteúdo de uma célula na 

célula unificada. 

(B) Copiar a formatação de um grupo de células. 

(C) Inserir cores e bordas em um grupo de células da 

planilha. 

(D) Copiar o conteúdo de um grupo de células para 

outro grupo de células. 

 







