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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 25 de Língua

Portuguesa, 20 de Noções de Direito e 5 de Noções de Informática. Confira-o.
2. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

suas respostas no gabarito oficial.
Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente
preenchidos e assinados.
O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas.
Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois
dias depois da realização da prova.
A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cad. 9

Erros médicos ou erros pacientes?
Stephen Kanitz
De tempos em tempos, um médico comete um erro ao tratar uma personalidade famosa. O médico é massacrado em público, condenado e julgado muito antes do julgamento legal, por pessoas que não estudaram Direito
nem processo jurídico.
Mas por que ninguém comenta os famosos Erros Pacientes?
Pacientes, o que quer dizer isso?
É assustador que ninguém tenha ouvido um termo desses. Erros Pacientes é o contrário de Erros Médicos. São os erros que nós cometemos, e aí sobra para o médico.
O fulano fuma a vida inteira, não faz exercícios, come como um cavalo, e aí tem uma complicação médica
na mesa de operação, e sobra para o médico. Uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação. E se
ele erra na complicação, quem é o culpado? Se não fosse a complicação, ele não teria errado. Se você não comesse como um cavalo, você estaria vivo, nada a ver com a incapacidade do médico de se sair bem na “complicação”.
Quantas vezes já vi paciente escolher médico com base no preço? Isso mesmo, o médico mais barato,
sem verificar antecedentes, muito menos diploma. E aí, espera que o médico mais barato tenha os mesmos índices de acerto que o médico caro, e que atende a metade dos pacientes do que o médico mais barato.
Isto não é um erro? Um erro sim, só QUE dessa vez do paciente. Menos do que 0,1% das famílias brasileiras deixa R$ 30.000,00 guardado na gaveta para uma eventualidade médica grave.
A sociedade e o próprio governo vivem reduzindo as prestações dos seguros saúdes, e quem sai prejudicado são os médicos, laboratórios, e pasmem - os próprios pacientes.
Você tem de ser o primeiro a se preocupar para que o seu médico não cometa erros. Cuidando da sua
própria saúde. Por exemplo, reduzindo stress, gordura, fazendo exercícios físicos, mantendo seu corpo em forma,
reduzindo as suas chances de precisar de um médico.
Muitos médicos erram porque são mal pagos. Por isso, a maioria dos médicos cuida do dobro de pacientes do que deveria. Sem tempo para estudar, nem de acompanhar você de perto. Mas ninguém quer pagar o dobro. O responsável final pela sua saúde e da sua família é você, não o seu médico.
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Eu possuía uma cópia do Nelsons Pediatrics com o qual eu conferia os diagnósticos do nosso pediatra.
Ele já sabia da minha auditoria e, ao sair, dizia, “pode consultar das páginas 456 até a 470”, numa boa.
Errar é humano, e você depende do seu médico para corrigir os seus erros.
Cuide bem dele para que ele não cometa um erro cuidando de você.
Disponível em: http://blog.kanitz.com.br/erros-medicos-ou-erros-pacientes/ (Adaptado) Acesso em: 17 ago. 2013.

QUESTÃO 01
Sobre o título do texto, é CORRETO afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

levanta uma hipótese sobre de quem seria o erro.
gera dúvida sobre o assunto do texto.
anuncia, por meio de uma pergunta, o assunto do texto.
altera o sentido do texto.

QUESTÃO 02
Segundo o texto, os erros pacientes são ocasionados porque
(A)
(B)
(C)
(D)

os pacientes não consultam antes o que têm, para auxiliar os médicos.
os médicos são mal pagos e, por isso, atendem mais pacientes do que deveriam.
os pacientes não cuidam do seu corpo adequadamente, mantendo uma rotina que evite que adoeçam.
os pacientes estão sempre escolhendo os médicos mais baratos, sem se preocupar com a qualidade do serviço.

QUESTÃO 03
São constatações que podem ser feitas com base no texto, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Médicos não erram, já que os pacientes não fazem a sua parte, cuidando do próprio corpo.
Médicos mal pagos não possuem dinheiro para estudar e são passíveis de erros.
Pacientes procuram médicos mais baratos, sem se preocupar em saber se os médicos são bons ou não.
Pacientes que não cuidam da própria saúde estão sujeitos a complicações.

QUESTÃO 04
Nos períodos abaixo, percebe-se uma inversão no papel do médico e do paciente em
(A)
(B)
(C)
(D)

“Cuide bem dele para que ele não cometa um erro cuidando de você.”
“Errar é humano, e você depende do seu médico para corrigir o seus erros.”
“Ele já sabia da minha auditoria e, ao sair, dizia, ‘pode consultar das páginas 456 até a 470’, numa boa.”
“Cuidando da sua própria saúde. Por exemplo, reduzindo stress, gordura, fazendo exercícios físicos, mantendo seu corpo em forma, reduzindo as suas chances de precisar de um médico.”

QUESTÃO 05
Há interlocução entre locutor e interlocutor, EXCETO em
(A) “[...] e quem sai prejudicado são os médicos, laboratórios, e pasmem - os próprios pacientes.”
(B) “Você tem de ser o primeiro a se preocupar para que o seu médico não cometa erros.”
(C) “Mas ninguém quer pagar o dobro. O responsável final pela sua saúde e da sua família é você, não o seu médico.”
(D) “O fulano fuma a vida inteira, não faz exercícios, come como um cavalo, e aí tem uma complicação médica na
mesa de operação, e sobra para o médico.”

5
QUESTÃO 06
A tese, ideia que o autor defenderá no decorrer do texto, está expressa no parágrafo
(A)
(B)
(C)
(D)

3º
4º
5º
6º

QUESTÃO 07
Nos períodos abaixos, há o predomínio da norma culta em
(A)
(B)
(C)
(D)

“Uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação.”
“O fulano fuma a vida inteira, não faz exercícios, come como um cavalo [...].”
“O responsável final pela sua saúde e da sua família é você, não o seu médico.”
“[...] aí tem uma complicação médica na mesa de operação, e sobra para o médico.”

QUESTÃO 08
Em “O médico é massacrado em público, condenado e julgado muito antes do julgamento legal, por pessoas que
não estudaram Direito nem processo jurídico.”, “por pessoas” é
(A)
(B)
(C)
(D)

agente da passiva.
complemento nominal.
objeto direto.
objeto indireto.

QUESTÃO 09
Nos períodos abaixo, a opção que admite mais de uma concordância do verbo destacado é
(A)
(B)
(C)
(D)

“O responsável final pela sua saúde e da sua família é você, não o seu médico.”
“Por isso, a maioria dos médicos cuida do dobro de pacientes do que deveria.”
“A sociedade e o próprio governo vivem reduzindo as prestações dos seguros saúdes [...].”
“Menos do que 0,1% das famílias brasileiras deixa R$ 30.000,00 guardado na gaveta [...].”

QUESTÃO 10
Há oração subordinada adjetiva restritiva, EXCETO em
(A)
(B)
(C)
(D)

“Uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação.”
“São os erros que nós cometemos, e aí sobra para o médico.”
“E aí, espera que o médico mais barato tenha os mesmos índices de acerto que o médico caro.”
“[...] condenado e julgado muito antes do julgamento legal, por pessoas que não estudaram Direito nem
processo jurídico.”

QUESTÃO 11
Os articuladores sintáticos estão corretamente substituídos entre parênteses, EXCETO em
(A) “Mas por que ninguém comenta os famosos Erros Pacientes?” (No entanto)
(B) “Por isso, a maioria dos médicos cuida do dobro de pacientes do que deveria.” (Logo)
(C) “Se você não comesse como um cavalo, você estaria vivo, nada a ver com a incapacidade do médico de se
sair bem na ‘complicação’”. (Caso)
(D) “Sem tempo para estudar, nem de acompanhar você de perto.” (mas)
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QUESTÃO 12
Em “Cuide bem dele para que ele não cometa um erro cuidando de você.”, “cuide” está flexionado no
(A)
(B)
(C)
(D)

imperativo afirmativo.
presente do indicativo.
presente do subjuntivo.
pretérito perfeito do indicativo.

QUESTÃO 13
Há dígrafo, EXCETO em
(A)
(B)
(C)
(D)

erro
fosse
tenha
sobra

QUESTÃO 14
Há hiato em
(A)
(B)
(C)
(D)

inteira
saúde
muito
seu

QUESTÃO 15
Em “Pacientes, o que quer dizer isso?”, o pronome “isso” refere-se a
(A)
(B)
(C)
(D)

pacientes.
erros médicos.
erros pacientes.
os famosos erros pacientes.

QUESTÃO 16
Em “Cuide bem dele para que ele não cometa um erro cuidando de você.”, a ideia expressa pelo termo em destaque é de
(A)
(B)
(C)
(D)

causa.
concessão.
consequência.
finalidade.

QUESTÃO 17
Em “Eu possuía uma cópia do Nelsons Pediatrics com o qual eu conferia os diagnósticos do nosso pediatra.”,
com o qual refere-se a
(A)
(B)
(C)
(D)

o nosso pediatra.
Nelson Pediatrics.
uma cópia do Nelson Pediatrics.
os diagnósticos do nosso pediatra.
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QUESTÃO 18
Todos os termos destacados têm natureza adverbial, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)

“O fulano fuma a vida inteira [...].”
“[...] e pasmem - os próprios pacientes.”
“[...] deixa R$ 30.000,00 guardado na gaveta [...].”
“De tempos em tempos, um médico comete um erro ao tratar uma personalidade famosa.”

QUESTÃO 19
Em “Uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação.”, o termo destacado exerce a função de
(A)
(B)
(C)
(D)

complememento nominal.
objeto direto.
objeto indireto.
predicativo do sujeito.

QUESTÃO 20
Em “É assustador que ninguém tenha ouvido um termo desses.”, a oração destacada tem a função de
(A)
(B)
(C)
(D)

sujeito.
predicativo.
objeto direto.
complemento nominal.

QUESTÃO 21
Em “O fulano fuma a vida inteira, não faz exercícios, come como um cavalo, e aí tem uma complicação médica
na mesa de operação, e sobra para o médico.”, o termo destacado expressa a ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

conformidade.
concessão.
comparação.
causa.

QUESTÃO 22
Os verbos destacados foram flexionados no mesmo tempo verbal, EXCETO em
(A) Se você não comesse como um cavalo, você estaria vivo, nada a ver com a incapacidade do médico de se
sair bem na “complicação”.
(B) Eu possuía uma cópia do Nelsons Pediatrics com o qual eu conferia os diagnósticos do nosso pediatra.
(C) Uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação.
(D) Se não fosse a complicação, ele não teria errado.
QUESTÃO 23
Em “Ele já sabia da minha auditoria e, ao sair, dizia, ‘pode consultar das páginas 456 até a 470’, numa boa.”, “ao
sair” pode ser substituído por
(A)
(B)
(C)
(D)

após sair
depois de sair
quando saía
se saía
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QUESTÃO 24
Em “Erros médicos ou erros pacientes”, os termos destacados têm natureza
(A)
(B)
(C)
(D)

adjetiva.
adverbial.
substantiva.
verbal.

QUESTÃO 25
A divisão silábica está correta, EXCETO em
(A)
(B)
(C)
(D)

pre-o-cu-par
diag-nós-ti-co
la-bo-ra-tó-ri-os
e-ven-tua-lida-des
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PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO – Cad. 9
QUESTÃO 26
Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o processo legislativo compreende a elaboração de Emendas à Constituição, Leis Complementares,
(A)
(B)
(C)
(D)

Leis Ordinárias, Medidas Provisórias e Estatutos.
Códigos de Leis, Leis Ordinárias, Medidas Provisórias e Decretos-leis.
Leis Ordinárias, Medidas Provisórias, Decretos Legislativos e Portarias.
Leis Ordinárias, Leis Delegadas, Medidas Provisórias, Decretos Legislativos e Resoluções.

QUESTÃO 27
Segundo previsão expressa do artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, das pessoas abaixo nominadas, NÃO possui legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade
(A)
(B)
(C)
(D)

o Governador de Estado ou do Distrito Federal.
o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
o Presidente da República.
o Procurador-Geral da República.

QUESTÃO 28
Compete privativamente à União legislar sobre
(A)
(B)
(C)
(D)

juntas comerciais.
custas dos serviços forenses.
educação, cultura, ensino e desporto.
sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular.

QUESTÃO 29
Dentre ouras condições de elegibilidade, exige a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 a idade
mínima de 18 (dezoito) anos para
(A)
(B)
(C)
(D)

Prefeito.
Vereador.
Governador.
Deputado Federal.

QUESTÃO 30
O procedimento prévio à celebração dos contratos administrativos destinado a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos da Lei 8.666/1993, denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)

Licitação.
Concessão.
Autorização.
Arrematação.
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QUESTÃO 31
NÃO representa princípio básico do procedimento licitatório a
(A)
(B)
(C)
(D)

legalidade.
publicidade.
impessoalidade.
discricionaridade.

QUESTÃO 32
A Constituição do Estado de Minas Gerais veda a acumulação remunerada de cargos públicos, entretanto, se
houver compatibilidade de horários e, desde que a remuneração e o subsídio não excedam o subsídio mensal dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, permite a acumulação EXCETO de
(A)
(B)
(C)
(D)

dois cargos de professor.
dois cargos de técnico judiciário.
um cargo de professor com outro técnico ou científico.
dois cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

QUESTÃO 33
Segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, a competência para processar e julgar, originariamente, o
Vice-Governador do Estado, o Deputado Estadual, o Advogado-Geral do Estado e o Procurador-Geral de Justiça,
nos crimes comuns, é
(A)
(B)
(C)
(D)

do Superior Tribunal de Justiça.
da Assembléia Legislativa.
do Tribunal de Justiça.
dos Juízes de Direito.

QUESTÃO 34
Constituem penas disciplinares, previstas na Lei Complementar n. 59/2001, que contém a organização e a divisão
judiciárias do Estado de Minas Gerais, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

suspensão.
advertência.
reclamação.
cassação de aposentadoria e de disponibilidade.

QUESTÃO 35
Almeida, servidor lotado na 73ª Vara da Comarca de Acaiaca, recusa-se, sem apresentar justificativa, a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente. De acordo com a Lei Complementar nº
59/2001, Almeida está sujeito à pena disciplinar de
(A)
(B)
(C)
(D)

advertência, cujos efeitos serão revogados uma vez cumprida a determinação.
demissão.
destituição do cargo.
suspensão, cujos efeitos cessarão uma vez cumprida a determinação.
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QUESTÃO 36
De acordo com a Lei Complementar nº 59/2001, a pena de advertência ou suspensão impostas a servidor dos
Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância serão aplicadas pelo
(A)
(B)
(C)
(D)

Diretor do Foro, a servidor lotado em sua comarca.
Presidente do Tribunal de Justiça.
Corregedor-Geral de Justiça.
Juiz de Direito a que o servidor estiver vinculado.

QUESTÃO 37
De acordo com a Lei Complementar nº 59/2001, o processo disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases:
(A)
(B)
(C)
(D)

denúncia, instrução, defesa, julgamento e recurso.
proposição, citação, impugnação, instrução e julgamento.
instauração, instrução, defesa, relatório, julgamento e recurso.
petição inicial, citação, contestação, saneamento, julgamento e recurso.

QUESTÃO 38
NÃO corresponde a conceito disciplinado pela Lei 869/1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de Minas Gerais):
(A)
(B)
(C)
(D)

Classe é um agrupamento de carreiras da mesma profissão e de igual padrão de vencimento.
Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos.
Cargo público é o criado por lei em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado.
Cargos de Carreira são os que se integram em classes e correspondem a uma profissão; Cargos isolados são
os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função.

QUESTÃO 39
“Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro
de 1948, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada
indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforcem, através do ensino e
da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de
caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos,
tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição”.
O documento de que trata a conceituação acima é a
(A)
(B)
(C)
(D)

Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Constituição da República Federativa do Brasil (Preâmbulo).
Convenção Interamericana de Direitos Humanos de São José da Costa Rica.

QUESTÃO 40
Segundo a Lei 8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, são modalidades de licitação:
(A)
(B)
(C)
(D)

concurso, correspondência, convite e pregão.
concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão.
convocação, convite, concurso e leilão.
tomada de preços, chamada, empreitada e concurso.
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QUESTÃO 41
A Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH, adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral da ONU em 10/12/1948 e assinada pelo Brasil na mesma data, representou o repúdio direto das
ideologias que tinham por princípio “o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem”. Segundo esse documento, “toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países”, entretanto, prevê também que esse direito não pode ser invocado em caso de
(A)
(B)
(C)
(D)

crimes contra a humanidade.
condenação legitimamente proferida por crimes contra a segurança nacional de qualquer Nação.
sentença transitada em julgado por crimes de responsabilidade proferida pela mais alta corte do país.
perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas.

QUESTÃO 42
O Direito Penal Militar consagra, no Código Penal Militar, o Princípio da Reserva Legal como um dos direitos individuais fundamentais. São princípios decorrentes deste:
(A) o princípio da legalidade, o princípio da ultra-atividade da lei penal e o princípio da territorialidade.
(B) o princípio da irretroatividade da lei penal, o princípio da legalidade e o princípio da extraterritorialidade.
(C) o princípio da anterioridade da lei penal, o princípio da irretroatividade da lei penal e o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu.
(D) o princípio da retroatividade da lei penal, o princípio da aplicação da lei excepcional e o princípio da legalidade.

QUESTÃO 43
A Lei 8.666/1993 prevê, para processo e julgamento dos crimes licitatórios que, recebida a denúncia e citado o
réu, terá este o prazo de
(A) 10 (dez) dias para apresentação de defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas
que pretenda produzir.
(B) 15 (quinze) dias para apresentação de defesa escrita, contado da data da citação, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 10 (dez), e indicar as demais provas que pretenda produzir.
(C) 20 (vinte) dias para apresentação de defesa escrita, contado da data da juntada do mandado aos autos, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 3 (três), e indicar as
demais provas que pretenda produzir.
(D) 30 (trinta) dias a partir da citação, para apresentação de defesa escrita, podendo juntar documentos, arrolar as
testemunhas que tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que pretenda produzir.

QUESTÃO 44
A Lei Estadual n. 869/1952 (Estatuo dos Funcionários Públicos civis do Estao de Minas Gerais) confere ao servidor pedido de licença, inclusive para tratar de interesses particulares, EXCETO aos
(A)
(B)
(C)
(D)

integrantes de cargos efetivos.
funcionários interinos e aos em comissão.
ocupantes de cargo de carreira técnica.
ocupantes de cargos de chefia.
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QUESTÃO 45
A Constituição da República Federativa do Brasil disciplina, de forma principiológica e específica, a acessibilidade
a cargos, empregos e funções públicas. Segundo a Carta Magna, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
(A)
(B)
(C)
(D)

inclusive as nomeações para cargo em comissão.
ressalvadas as contratações de pessoas portadoras de deficiência.
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
exceto as nomeações para cargos em comissão cuja exoneração obedecerá ao processo disciplinar comum a
todos.

14

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA – Cad. 9
QUESTÃO 46
Analise as seguintes afirmativas sobre os tipos de endereços (URLs) que podem ser acessados no Internet Explorer 8, versão português:
I–
II –
III –

Endereços que começam com a sigla “http://” realizam a transferência de páginas da internet em formato
html sem criptografia.
Endereços que começam com a sigla “ftp://” realizam a transferência de mensagens eletrônicas em formato
html sem criptografia.
Endereços que começam com a sigla “https://” realizam a transferência de páginas da internet em formato
html com criptografia.

Estão CORRETAS as afirmativas
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 47
Acionando a tecla de atalho “Ctrl+A” dentro de uma pasta no Windows Explorer, versão português do Windows
XP, ocorre a seguinte operação:
(A)
(B)
(C)
(D)

O cursor é posicionado no nome do arquivo que estiver selecionado para que seu nome seja alterado.
Os arquivos que estiverem selecionados na pasta são abertos.
Todo o conteúdo da pasta é copiado para a Área de Transferência.
Todo o conteúdo da pasta é selecionado.

QUESTÃO 48
São opções do menu “Ferramentas” do Microsoft Word, versão português do Office XP, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Contar palavras...
Opções...
Ortografia e gramática...
Tabela...
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QUESTÃO 49
Em relação às opções e efeitos disponíveis na janela “Fonte”, acionada pelo menu “Formatar  Fonte...” do Microsoft Word, versão português do Office XP, correlacione as colunas a seguir:
Texto formatado

Opção/Efeito

I. Texto formatado

(

) Tachado

II. Texto formatado

(

) Sublinhado

III. TEXTO FORMATADO

(

) Contorno

IV.

(

) Versalete

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, IV, III.
II, I, III, IV.
II, I, IV, III.
III, I, IV, II.

QUESTÃO 50
Um exemplo do tipo de gráfico “Rosca” disponível no Microsoft Excel, versão português do Office XP, é:

(A)

(B)

(C)

(D)
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