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Texto
Repolhos iguais
Sempre me impressiona o impulso geral de igualar a todos: ser diferente, sobretudo ser original, é defeito. Parece
perigoso. E, se formos diferentes, quem sabe aqui e ali uma medicaçãozinha ajuda. Alguém é mais triste? Remédio nele.
Deprimido? Remédio nele (ainda que tenha acabado de perder uma pessoa amada, um emprego, a saúde). Mais
gordinho? Dieta nele. Mais alto? Remédio na adolescência para parar de crescer. Mais relaxado na escola? Esse é normal.
Mais estudioso, estudioso demais? A gente se preocupa, vai virar nerd (se for menina, vai demorar a conseguir marido).
Não podemos, mas queremos tornar tudo homogêneo: meninas usam o mesmo cabelo, a mesma roupa, os
mesmos trejeitos; meninos, aquele boné virado. Igualdade antes de tudo, quando a graça, o poder, a força estão na
diversidade. Narizes iguais, bocas iguais, sobrancelhas iguais, posturas iguais. Não se pode mais reprovar crianças e
jovens na escola, pois são todos iguais. Serão? É feio, ou vergonhoso, ter mais talento, ser mais sonhador, ter mais
sorte, sucesso, trabalhar mais e melhor.
Vamos igualar tudo, como lavouras de repolhos, se possível… iguais. E assim, com tudo o que pode ser controlado
com remédios, nos tornamos uma geração medicada. Não todos – deixo sempre aberto o espaço da exceção para ser
realista, e respeitando o fato de que para muitos os remédios são uma necessidade –, mas uma parcela crescente da
população é habitualmente medicada. Remédios para pressão alta, para dormir, para acordar, para equilibrar as emoções,
para emagrecer, para ter músculos, para ter um desempenho sexual fantástico, para ter a ilusão de estar com 30 anos
quando se tem 70. Faz alguns anos reina entre nós o diagnóstico de déficit de atenção para um número assustador de
crianças. Não sou psiquiatra, mas a esta altura de minha vida criei e acompanhei e vi muitas crianças mais agitadas, ou
distraídas, mas nem por isso precisadas de medicação a torto e a direito. Fala‐se não sei em que lugar deste mundo louco,
em botar Ritalina na merenda das escolas públicas. Tal fúria de igualitarismo esconde uma ideologia tola e falsa.
Se déssemos a 100 pessoas a mesma quantidade de dinheiro e as mesmas oportunidades, em dois anos todas
teriam destino diferente: algumas multiplicariam o dinheiro; outras o esbanjariam; outras o guardariam; outras ainda o
dedicariam ao bem (ou ao mal) alheio.
Então, quem sabe, querer apaziguar todas as crianças e jovens com medicamentos para que não estorvem os
professores já desesperados por falta de estímulo e condições, ou para permitir aos pais se preocuparem menos, ou
ajudar as babás enquanto os pais trabalham ou fazem academia ou simplesmente viajam, nem valerá a pena. Teremos
mais crianças e jovens aturdidos, crianças e jovens mais violentos e inquietos quando a medicação for suspensa.
Bastam, para desatenção, agitação e tantas dificuldades relacionadas, as circunstâncias da vida atual. [...]
Mudar de vida é difícil. Em lugar de correr mais, parar para pensar, roubar alguns minutos para olhar, contemplar,
meditar, também é difícil, pois é fugir do padrão. Então seguimos em frente, nervosos com nossos filhos mais nervosos.
Haja psicólogo, psiquiatra e medicamento para sermos todos uns repolhos iguais.
(LUFT, Lya. Revista Veja – 07 de maio de 2014.)

01
Observe: trejeito – estorvar – aturdido.
A sequência que substitui as palavras sem perda semântica é
A) ritual – brecar – bramido.
C) protótipo – apaziguar – atuado.
B) gesto – importunar – atônito.
D) modelo – atroçoar – atordoado.

02
Assinale a alternativa que remete a um conceito implícito na sociedade patriarcal.
A) “Vamos igualar tudo, como lavouras de repolhos, se possível… iguais.” (3º§)
B) “E, se formos diferentes, quem sabe aqui e ali uma medicaçãozinha ajuda.” (1º§)
C) “Bastam, para desatenção, agitação e tantas dificuldades relacionadas, as circunstâncias da vida atual.” (5º§)
D) “Mais estudioso, estudioso demais? A gente se preocupa, vai virar nerd (se for menina, vai demorar a conseguir
marido).” (1º§)

03
“Faz alguns anos reina entre nós o diagnóstico de déficit de atenção para um número assustador de crianças.” (3º§)
Nessa frase, as palavras sublinhadas apresentam, respectivamente,
A) ditongo, hiato, dígrafo e dígrafo.
C) ditongo, encontro consonantal, dígrafo e hiato.
B) dígrafo, encontro consonantal, hiato e dígrafo.
D) encontro consonantal, hiato, dígrafo e ditongo.
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04
Assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo.
A) saúde – boné – distraídas.
C) alguém – homogêneo – número.
B) remédio – possível – fúria.
D) músculos – diagnóstico – públicas.

05
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO:
A) “Mudar de vida é difícil.” (6º§)
B) “... e vi muitas crianças mais agitadas, ou distraídas,...” (3º§)
C) “Não podemos, mas queremos tornar tudo homogêneo:…” (2º§)
D) “Sempre me impressiona o impulso geral de igualar a todos:…” (1º§)

06
“Deprimido? Remédio nele (ainda que tenha acabado de perder uma pessoa amada, um emprego, a saúde).” (1º§) No
excerto, a ressalva entre parênteses mostra que
A) momentos difíceis devem ser enfrentados sempre com uma ajuda externa.
B) a indicação de uma medicação para se enfrentar os momentos difíceis sempre é necessária e bem‐vinda.
C) nem sempre precisamos de medicação, pois a sensação de tristeza é decorrente de circunstâncias vividas.
D) recorrer a remédios é um jeito mais fácil de enfrentar as circunstâncias que nos paralisam e nos deprimem.

07
Considere as afirmativas.
I. Em várias passagens do texto, a autora dá exemplos de que a diversidade do comportamento humano vai de
encontro à homogeneidade que a sociedade nos força a construir.
II. A autora consegue mostrar que a diversidade e a homogeneidade são caminhos favoráveis a se escolher para uma
vida equilibrada na sociedade contemporânea.
III. Mudanças são difíceis de acontecer e, por isso, seguimos em frente mantendo o padrão que nos é imposto.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

08
“E, se formos diferentes, quem sabe aqui e ali uma medicaçãozinha ajuda.” (1º§) O vocábulo sublinhado tem como
processo de formação de palavras denominado
A) derivação sufixal.
C) derivação parassintética.
B) derivação regressiva.
D) composição por justaposição.

09
“... querer apaziguar todas as crianças e jovens com medicamentos para que não estorvem os professores já
desesperados...” (5º§) As palavras sublinhadas na frase anterior estabelece entre as orações uma relação de
A) causa.
B) finalidade.
C) proporção.
D) comparação.

10
As palavras sublinhadas nas frases a seguir possuem o mesmo valor semântico, EXCETO:
A) “A gente se preocupa, vai virar nerd…” (1º§)
B) “E, se formos diferentes, quem sabe aqui e ali…” (1º§)
C) “Não se pode mais reprovar crianças e jovens...” (2º§)
D) “Fala‐se não sei em que lugar deste mundo louco,...” (3º§)

SAÚDE PÚBLICA
11
“É um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), descrito na Constituição, o qual aborda a saúde como um
direito de todos e um dever do Estado.” Trata‐se do princípio da
A) participação social.
C) universalidade do SUS.
B) aplicabilidade do SUS.
D) descentralização do sistema.
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12
O princípio do SUS, baseado na isonomia e na premissa de que todos são iguais perante a lei, é o da
A) equidade.
C) credenciação.
B) integralidade.
D) aplicabilidade e resolutividade do SUS.
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões 13 e 14. Leia‐o atentamente.
“Em uma cidade, os serviços de atenção à saúde estão tentando baixar os índices de mortalidade infantil e de mortalidade
materna. Ambos os indicadores são de extrema relevância para a manutenção da qualidade de vida em geral.”

13
Em relação ao coeficiente de mortalidade infantil, pode‐se afirmar que ele verifica:
I. Óbitos de menores de um ano.
II. Óbitos de menores de cinco anos.
III. Óbitos de menores de 18 anos.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativas(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

14
Afirma‐se que a mortalidade materna refere‐se ao número de óbitos de mulheres:
I. Associado a problemas de gravidez.
II. Associado a problemas referentes ao parto.
III. Associado a óbitos por violência doméstica.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativas(s)
A) I, II e III.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.

D) I e III, apenas.

15
Entre as situações relacionadas NÃO há a necessidade de notificação junto aos serviços de vigilância epidemiológica:
A) Poliomielite.
C) Dengue por sorotipo 4.
B) Febre amarela.
D) Infecção por Ascaris lumbricoides.

16
São controlados pelos serviços de vigilância sanitária, como medidas de garantia de saúde da população:
I. Alimentos.
II. Medicamentos.
III. Saneantes.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativas(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) I e II, apenas.
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões 17 e 18. Leia‐o atentamente.
“Algumas doenças que ocorrem simultaneamente em vários continentes adquirem uma denominação do ponto de vista
epidemiológico, geralmente necessitando de ações de intervenções dos sistemas de saúde e de medidas de vigilâncias.”

17
A denominação para essas situações, cujas doenças se expandem por vários continentes, é
A) surto.
B) endemia.
C) epidemia.

D) pandemia.

18
Podem ser enquadradas no trecho anterior a(s) seguinte(s) doença(s):
I. Dengue e HIV.
II. HIV e infecções por influenzae.
III. Ebola e toxoplasmose.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, II e III.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
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19
Entre as doenças elencadas, a que se trata de notificação compulsória, mas NÃO se caracteriza como uma zoonose é
A) raiva.
B) sarampo.
C) cisticercose.
D) febre amarela.

20
Segundo a Lei nº 8080/1990, são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS):
I. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
II. A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto
no §1º do art. 2º desta lei.
III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
Os computadores pessoais lançados em 1981, que obedeciam a uma série de especificações tornando‐se o padrão no
setor dos PCs desenvolvidos no mercado da época, são conhecidos como padrão
A) OSI.
B) Intel.
C) Apple.
D) IBM PC.

22
Nos computadores, os barramentos são utilizados para
A) gerenciar o processamento dos dados.
B) interligar e promover a comunicação entre os dispositivos.
C) manter a temperatura adequada para o funcionamento dos componentes.
D) garantir a compatibilidade entre os componentes de diferentes tecnologias.

23
Para proporcionar a sincronização das atividades internas de um computador utiliza‐se o clock interno, que coordena os
dispositivos liberando a execução ou a parada de uma tarefa. Este mecanismo é conhecido como
A) frequência.
B) overclocking.
C) faixa de clock.
D) pulso de clock.

24
“A memória _______________ armazena alguns dados mais importantes e utilizados frequentemente pelo processador,
evitando que este tenha que recorrer a todo momento à memória _______________. A utilização desta memória
acelera o processamento dos dados, reduzindo o tempo de espera de comunicação entre os dispositivos.” Assinale a
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Cache / RAM
B) RAM / Cache
C) ROM / Flash
D) Flash / ROM

25
A memória RAM possui como características, EXCETO:
A) Armazena os dados que o processador utiliza para trabalhar.
B) É uma memória não volátil, pois armazena seus dados temporariamente.
C) SRAM e DRAM são tipos de tecnologia de memória RAM muito utilizados.
D) A quantidade de memória influencia diretamente na capacidade de trabalho do computador.

26
Os discos rígidos são conectados nos computadores através de interfaces que têm a capacidade de transmitir os dados
entre os dispositivos de forma segura e eficiente. São interfaces utilizadas para a conexão dos HDs, EXCETO:
A) IDE.
B) SCSI.
C) SATA.
D) DMA.

27
O procedimento de efetuar a limpeza interna dos componentes de um computador e realizar uma cópia de segurança
dos dados do disco rígido em uma mídia externa são considerados procedimentos de manutenção
A) corretiva.
B) preventiva.
C) programada.
D) de estabilidade.
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28
“Um cliente deixou o seu computador em uma loja de informática alegando o não funcionamento do equipamento. Ao
receber o orçamento, foi informado que o dispositivo responsável por mover o braço acima da superfície dos pratos do
disco rígido deixou de funcionar.” Pode‐se concluir que o dispositivo do disco rígido que está danificado é o(a)
A) eixo.
B) cilindro.
C) atuador.
D) cabeça de leitura.

29
“Uma loja de manutenção recebeu um computador que não estava ligando. Após uma análise, foi detectado que o
único pente de memória existente no equipamento estava danificado, sendo necessária a sua troca para que o
equipamento funcionasse corretamente.” É correto afirmar que será necessário realizar uma manutenção
A) corretiva.
B) mecânica.
C) operacional.
D) emergencial.

30
As impressoras a jato de tinta são equipamentos que têm funcionamento mecânico. São componentes que, geralmente,
são encontrados ao realizar a manutenção em impressoras deste tipo, EXCETO:
A) Correias.
C) Engrenagens.
B) Placa lógica.
D) Placa de memória cache.

31
“Um usuário levou o monitor do seu computador em uma loja de manutenção, alegando que o mesmo não estava
mais funcionando. Após análise, a empresa diagnosticou que o tubo de imagem do dispositivo estava danificado.”
Considerando que o equipamento em questão é de grande dimensão, pesado e obsoleto, é correto afirmar que se
trata de um monitor do tipo
A) LED.
B) CRT.
C) LCD.
D) PLASMA.

32
“O estabilizador é um equipamento utilizado para proteger os aparelhos eletrônicos das oscilações de tensão recebidas
da rede elétrica. No caso de alteração de tensão, o estabilizador queima o seu ___________________, protegendo todos
aparelhos conectados a ele.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) reator
B) fusível
C) seletor
D) cartão de memória

33
O sistema de arquivos é a estrutura utilizada pelo computador para organizar dados em um disco rígido. É um sistema
de arquivos suportado pelo Microsoft Windows XP (configuração padrão):
A) HFS.
B) ZFS.
C) EXT3.
D) NTFS.

34
Ao instalar o Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão) em um computador a partir de um
CD de instalação é necessário dar o primeiro boot pelo drive de CD. Para realizar este procedimento é necessário
configurarar o(a)
A) MBR.
B) BIOS.
C) CMOS.
D) WINSTART.

35
Após o processo de instalação do Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão), é necessário
realizar a instalação de softwares que viabilizam a comunicação do computador com o hardware e outros dispositivos,
fazendo com que estes funcionem corretamente. É correto afirmar que tais softwares são conhecidos como
A) hosts.
B) drivers.
C) players.
D) utilitários.

36
Durante o processo de instalação do Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão – idioma
português Brasil) é possível realizar o gerenciamento de partições do disco. As teclas utilizadas para deletar e criar uma
partição, respectivamente, são:
A) C / E.
B) D / C.
C) E / N.
D) N / A.
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37
No processo de formatação do Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão), o tipo de formatação
que apenas remove os arquivos da partição sem examinar o disco em busca de setores inválidos é conhecido como
formatação
A) rápida.
B) normal.
C) preliminar.
D) de nível zero.

38
Após instalar o Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão), é muito importante buscar as
atualizações de segurança, o desempenho e a estabilidade disponíveis pela Microsoft e que são, tradicionalmente,
conhecidos como:
A) Service Pack.
B) Update Pack.
C) Security Pack.
D) Maintenance Pack.

39
“Em uma determinada empresa, o colaborador utiliza o navegador Internet Explorer 9 (configuração padrão – idioma
português Brasil), para realizar os acessos na internet. Foi solicitado ao técnico de informática da empresa que seja
excluído o histórico de navegação do computador.” É correto afirmar que as teclas de atalho utilizadas para realizar
este procedimento são:
A) Ctrl+Alt+D.
B) Ctrl+Shift+E.
C) Ctrl+Alt+TAB.
D) Ctrl+Shift+Del.

40
Na configuração da rede de um escritório de contabilidade, o técnico em informática realizou o seguinte procedimento:

Considerando este cenário, pode‐se concluir que ele optou por realizar o endereçamento de rede
A) fixo.
B) estático.
C) variável.
D) dinâmico.

41
Nos Sistemas Operacionais Linux, o comando utilizado para listar todos os arquivos de um diretório é
A) ls.
B) xs.
C) vi.
D) cat.

42
Um usuário que utiliza o Sistema Operacional Linux para realizar as suas atividades diárias, digitou no terminal o
comando mkdir brasil. Considerando o procedimento realizado, pode‐se concluir que
A) o diretório brasil foi criado.
C) o diretório brasil foi ocultado.
B) o diretório brasil foi excluído.
D) todos arquivos do diretório brasil foram excluídos.

43
Nos Sistemas Operacionais Linux, o comando cp é utilizado para copiar arquivos. NÃO se refere a uma execução válida
deste comando:
A) cp * /tmp
C) cp arquivoD arquivoE ‐fX
B) cp arquivoC.txt /tmp
D) cp arquivoA.txt arquivoB.txt

44
Nos Sistemas Operacionais Linux, a ferramenta utilizada para instalar e atualizar pacotes e suas dependências de uma
maneira rápida e descomplicada para o usuário é o
A) KDE.
B) MBR.
C) APT‐GET.
D) PKG‐GET.

45
Em um Sistema Operacional Linux, o comando para instalar o programa chorme, através do apt‐get, é
A) apt‐get add chrome.
C) apt‐get remove chrome.
B) apt‐get install chrome.
D) apt‐get upgrade chrome.
Cargo: Técnico de Nível Médio / Técnico em Informática (27‐M)
Prova aplicada em 22/03/2015 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 23/03/2015.

7

CONCURSO PÚBLICO – HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS – HOB
46
Nos Sistemas Operacionais Linux, os comandos mv e rm são utilizados, respectivamente, para
A) mover arquivos e apagar arquivos.
B) mover arquivos e compactar arquivos.
C) mostrar conteúdo de um arquivo e copiar arquivos.
D) mostrar o conteúdo de um arquivo e compactar arquivos.

47
Nos Sistemas Operacionais Linux, o parâmetro –r, ao ser adicionado no comando shutdown, é utilizado para
A) reiniciar o sistema.
B) fazer logoff do sistema.
C) cancelar a execução do computador.
D) iniciar o processo para desligamento do computador.

48
Nos Sistemas Operacionais Linux, o comando utilizado para configurar as permissões de arquivos e diretórios é
conhecido como
A) grep.
B) mkdir.
C) chmod.
D) sudob.

49
Em um Sistema Operacional Linux, foi solicitado que um usuário atribua ao arquivo notas.txt as seguintes permissões:
 os outros usuários terão acesso somente leitura;
 o grupo terá acesso a leitura e gravação; e,
 o dono terá permissão de leitura, gravação e execução.
Para atender a solicitação, o usuário deve digitar o seguinte comando
A) sudob 767 notas.txt.
C) chmod 764 notas.txt.
B) sudob 774 notas.txt.
D) chmod 457 notas.txt.

50
Sobre a estrutura de diretórios dos Sistemas Operacionais Linux, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) O diretório /bin contém os arquivos de acesso aos dispositivos do sistema.
( ) O diretório /boot contém os arquivos necessários para inicializar o sistema.
( ) O diretório /etc armazena os arquivos de configuração.
( ) O diretório /tmp amazena as bibliotecas dinâmicas e os módulos do kernel.
A sequência está correta em
A) V, V, F, F.
B) V, F, F, V.
C) F, V, V, F.
D) F, F, V, V.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitido tentar ou utilizar‐se nas dependências dos locais de prova qualquer espécie de consulta em livros,
códigos, manuais, impressos, anotações, equipamentos eletrônicos, tais como relógios, walkmans, gravadores,
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, ou por instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como
telefones, pagers, beeps, entre outros.
3. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito).
4. 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.
5. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com 04 (quatro) opções (A a D) e uma
única resposta correta. Leia‐o atentamente.
6. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
7. 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.
8. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização.
9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos do local de realização das provas.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ O gabarito provisório para a conferência do desempenho dos candidatos será publicado pela Comissão do Concurso e
pela Superintendência no dia subsequente ao da realização das provas no Diário Oficial do Município – DOM e no site da
CONSULPLAN.
‐ Caberá recurso, dirigido à CONSULPLAN, através do site www.consulplan.net, contra qualquer questão da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha, desde que devidamente fundamentado e identificado, dentro de 3 (três) dias úteis, a
contar da publicação do Gabarito Provisório no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.consulplan.net. Deverá
ser feito um recurso para cada questão de prova impugnada.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos,
com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, à
CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao
Concurso Público. O candidato que não tiver acesso à internet para realizar seu recurso, poderá utilizar, em dias úteis, os
computadores disponibilizados pelos Centros de Inclusão Digital da Prefeitura de Belo Horizonte/MG. Os endereços dos
Centros de Inclusão Digital poderão ser informados no atendimento pelo telefone 156 para ligação de Belo Horizonte ou
pelo telefone (31) 3429‐0405 para ligações de outras localidades.

