
 

Câmara Municipal de Parnamirim 

Deem-me minhas mãos, que eu quero colher flores.  
José Bezerra Gomes  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia estas instruções:   
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  

Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica confeccionada em material transparente, 

preferencialmente de tinta na cor preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas 

e este Caderno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa          01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 desta prova são baseadas no texto abaixo. 

 
 

Sócrates ensina como não ligar para a opinião dos outros  

O filósofo foi a julgamento e teve a chance de renegar suas ideias, mas preferiu beber veneno  

Tiago Cordeiro 

O fundador da filosofia ocidental foi condenado à morte por não adorar os deuses de Atenas 

e "corromper" a juventude com ideias não aceitas pela sociedade da época. Sócrates (469 a.C. – 

399 a.C.) foi a julgamento e teve a chance de renegar suas ideias. Preferiu beber cicuta. Pagou 

com a vida o preço da impopularidade, mas não abriu mão de seus conceitos. Com isso, ele 

deixava uma última lição clara: não é possível levar a sério as opiniões alheias o tempo todo. 

Muitas vezes, é preciso ter a coragem de assumir suas próprias posições, por mais complicado 

que isso seja. 

É difícil agir assim. Afinal, ser popular é prazeroso. Observe: em uma roda de conve rsa, 

sempre aparece aquela pessoa simpática, carismática, que conta piadas de que todos riem e 

sente o prazer de ser bem-recebido pelo grupo. Sócrates 

fazia o contrário: abordava estranhos na rua e 

perguntava, insistentemente, o que era a felicidade, 

quais os motivos para realizar sacrifícios para deuses ou 

por que homens que vão às guerras são tão valorizados.  

Era irritante, porque demonstrava o quanto os 

lugares-comuns não se sustentavam logicamente. 

“Sócrates era o chato que ninguém quer por perto”, 

afirma o filósofo Robert Rowland Smith, autor de 

Breakfast With Socrates  ("Café da Manhã com Sócrates", 

sem edição brasileira). “Suas perguntas irritavam quem 

não tinha interesse em debater com profundidade 

questões que pareciam óbvias, mas não eram.”  

Seus poucos discípulos entendiam o espírito de 

tantos questionamentos. Aristóteles sugeria que a amizade verdadeira só poderia existir quando 

duas pessoas compartilhassem sal – ou seja, dividissem refeições, impressões, opiniões. Já 

Platão registrou, em seus mais de 30 diálogos socráticos, a dialética do mestre. Suas conversas 

se iniciavam com uma pergunta, que resultava em opiniões do interlocutor, primeiramente 

aceitas. Depois, era mostrado o contraditório daquelas opiniões, levando o interlocutor a 

reconhecer seu desconhecimento sobre o assunto.  

Para Sócrates, o importante era ter em mente que todos os seus conceitos de vida podem 

estar errados. Por isso, precisam ser examinados até que provem ter lógica. Mesmo que isso 

traga impopularidade. Até porque ninguém consegue ser popular e agradar a todos.  
 

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Filosofia/noticia/2016/08/socrates -ensina-como-nao-ligar-

para-opiniao-dos-outros.html. Acesso em: 28 fev. 2019. [Adaptado]  
 

01. O propósito comunicativo dominante do texto é  

A) apresentar a história de Sócrates para tornar a vida do leitor menos reflexiva e menos 
perigosa. 

B) defender que a impopularidade pode trazer consequências graves, como ocorreu a 
Sócrates. 

C) demonstrar que a autenticidade é uma característica que se deve valorizar, como fez 
Sócrates. 

D) recordar o exemplo de Sócrates para evitar que eventos indesejados ocorram na vida do 
leitor. 
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02. Com base na leitura do texto, infere-se que 

A) opiniões alheias sempre são irrelevantes e, por isso, precisam ser examinadas antes de 
serem levadas em consideração. 

B) há situações em que negar os próprios princípios é a melhor atitude a se tomar.  

C) há situações em quem opiniões alheias devem ser levadas a sério.  

D) opiniões alheias sempre são relevantes e, por isso, devem ser consideradas na hora de se 
tomar uma decisão importante. 

 
03. A imagem presente no texto 

A) é irrelevante, pois não costuma ser usada em textos informativos.  

B) contém uma afirmação que se pode atribuir ao autor que escreve o texto.  

C) é irrelevante, pois não traz qualquer informação adicional ao texto.  

D) contém uma afirmação que se pode atribuir ao autor de quem trata o texto.  
 
04. O título do texto 

A) é um período composto por coordenação e subordinação. 

B) é um período composto em que a oração coordenada funciona como explicação para a 
oração principal. 

C) é um período composto em que a oração subordinada funciona como objeto direto da 
oração principal. 

D) é um período composto por coordenação, tão somente. 

 

Para responder às questões 05 e 06, considere o parágrafo transcrito abaixo.  
 

O fundador da filosofia ocidental foi condenado à morte por não adorar os deuses de 
Atenas e "corromper" a juventude com ideias não aceitas pela sociedade da época. 
Sócrates (469 a.C. – 399 a.C.) foi a julgamento e teve a chance de renegar suas ideias. 
Preferiu beber cicuta. Pagou com a vida o preço da impopularidade, mas não abriu mão de 
seus conceitos. Com isso, ele deixava uma última lição clara: não é possível levar a sério 
as opiniões alheias o tempo todo. Muitas vezes, é preciso ter a coragem de assum ir suas 
próprias posições, por mais complicado que isso seja.  

 
05. Acerca da composição do parágrafo, analise as assertivas abaixo.  
 

I 
Nos dois últimos períodos, entrecruzam-se as sequências descritiva e argumentativa, 
sendo a primeira manifestada em uma caracterização que se pode atribuir ao autor do 
texto. 

II 
Os quatro primeiros períodos organizam-se com base na sequência descritiva, 
caracterizada pelo uso de verbos no pretérito imperfeito do indicativo e pela 
apresentação de eventos simultâneos.  

III 
Nos dois últimos períodos, entrecruzam-se as sequências descritiva e argumentativa, 
sendo a segunda manifestada em uma opinião que se pode atribuir ao autor do texto.  

IV 
Os quatro primeiros períodos organizam-se com base na sequência narrativa, 
caracterizada pelo uso de verbos no pretérito perfeito do indicativo e pela 
apresentação de eventos em ordem sucessiva.  

Dentre as assertivas, estão corretas  

A) I e II.    C) I e III. 

B) III e IV.    D) II e IV. 
 
06. No trecho, as aspas foram empregadas para 

A) marcar o uso de um neologismo. 

B) promover o pretenso distanciamento do autor em relação ao que é enunciado.  

C) evidenciar um desvio em relação à variante linguística predominante no texto.  

D) isolar um discurso indireto livre.  
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07. Considere o parágrafo transcrito abaixo. 
 

Para Sócrates, o importante era ter em mente que todos os seus conceitos de vida podem 

estar errados. Por isso, precisam ser examinados até que provem ter lógica. Mesmo que 

isso traga impopularidade. Até porque ninguém consegue ser popular e agradar a todos. 
 

Sobre o uso da pontuação, afirma-se corretamente: 

A) o primeiro ponto final tem função estilística e pode ser substituído por vírgula, mas há 
alteração de sentido. 

B) o segundo ponto final tem função estilística e pode ser suprimido,  sem que haja alteração 
de sentido. 

C) a primeira vírgula poderia ser substituída por ponto e vírgula.  

D) a segunda vírgula poderia ser substituída por travessão.  

 

08. Considere o excerto transcrito abaixo.  
 

O filósofo foi a julgamento e[1º] teve a chance de renegar suas ideias, mas[2º] preferiu 

beber veneno 

 
Em relação aos elementos linguísticos destacados,  

A) o segundo funciona como conjunção e estabelece relação de oposição com a palavra 
anterior. 

B) ambos funcionam como preposição e servem para ligar palavras. 

C) o primeiro funciona como preposição e estabelece relação de adição com a oração 
anterior. 

D) ambos funcionam como conjunção e servem para ligar orações.  

 

Para responder às questões 09 e 10, considere o excerto transcrito abaixo.  
 

É difícil agir assim. Afinal, ser popular é prazeroso. Observe: em uma roda de conversa, 

sempre aparece aquela pessoa simpática, carismática, que conta piadas de que todos 

riem e sente o prazer de ser bem-recebido pelo grupo.  

 

09. Para estabelecer a coerência do excerto, é necessário, prioritariamente,  

A) acionar conhecimentos de mundo. 

B) estabelecer relações intertextuais.  

C) recuperar uma informação presente no parágrafo anterior.  

D) recorrer a uma informação presente no parágrafo posterior. 

 

10. Sem alteração de sentido e sem prejuízo das normas gramaticais, o terceiro período do 
excerto pode ser reescrito da seguinte forma:  

A) Observe que, em uma roda de conversa, sempre aparece aquela pessoa simpática, 
carismática, que conta piadas de que todos r iem e sente o prazer de ser bem-recebido 
pelo grupo. 

B) Observe se, em uma roda de conversa sempre aparece aquela pessoa simpática, 
carismática; que conta piadas de que todos riem e sente o prazer de ser bem -recebido 
pelo grupo. 

C) Observe que em uma roda de conversa, sempre aparece aquela pessoa simpática, 
carismática; que conta piadas de que todos riam e sente o prazer de ser bem -recebido 
pelo grupo. 

D) Observe se em uma roda de conversa sempre aparece aquela pessoa simpática, 
carismática, que conta piadas de que todos riam e sente o prazer de ser bem-recebido 
pelo grupo.  
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Conhecimentos Específicos           11 a 35 
 

11. Considere os dois tipos de evento que estão caracterizados nos itens I e II abaixo.  
 

I 

Evento que objetiva a transmissão, a atualização, o debate, a divulgação ou a 
transferência de conhecimentos e que está centrado num tema básico, o qual pode 
ser desdobrado em subtemas. A exposição é feita por uma ou mais pessoas com a 
presença de um coordenador. 

II 

Evento cuja programação é promovida por grupos representativos da comunidade, e 
cujo conteúdo é destinado à reflexão sobre assunto de interesse coletivo, de 
determinada classe ou categoria profissional. Esse evento se caracteriza pela 
discussão e pelo debate com participação da plateia, que apresenta seus 
questionamentos. 

Com base nessa caracterização, os eventos I e II são, respectivamente,  

A) seminário e fórum. 

B) fórum e oficina. 

C) seminário e debate. 

D) mesa-redonda e debate. 
 

12. A finalidade do Selo Nacional é autenticar 

A) qualquer correspondência enviada do gabinete da Presidência da República.  

B) documentos oficiais, atos do governo, diplomas e certificados emitidos por unidades de 
ensino reconhecidas. 

C) documentos, pastas e arquivos em todo o território brasileiro. 

D) qualquer documento que seja utilizado no palácio da Presidência da República.  

 

13. Considere a configuração abaixo.  
 

 
 

A Câmara Municipal programou um evento para homenagear um importante empresário da 

cidade. A mesa diretiva, além do presidente da Câmara e do homenageado, contará com a 

presença de mais três vereadores. De acordo com as normas do Decreto nº 70.274, 

A) o homenageado sentará na poltrona de número 1.  

B) o vereador mais antigo ocupará o lugar de número 2.  

C) o presidente da Câmara ocupará o lugar de número 3.  

D) o homenageado deverá ocupar a poltrona de número 5.  

 

14. É parte importante do cerimonial, constituído por um conjunto de normas para conduzir atos 

oficiais sob as regras da diplomacia:  

A) concussão. 

B) ponderação. 

C) protocolo. 

D) sequência. 
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15. O "evento palestra" 

A) não necessita da presença de um mediador para auxiliar o palestrante. 

B) tem por objetivo despertar o interesse dos participantes sobre o tema que lhes é 
desconhecido. 

C) caracteriza-se pela apresentação de um tema, por um especialista, a um grupo de pessoas 
com interesses comuns. 

D) não permite a participação do público com perguntas ao palestrante.  

 

16. Considerando as atribuições do mestre de cerimônia durante a realização de eventos, cabe a 

ele 

A) checar o funcionamento de microfones e materiais audiovisuais.  

B) recepcionar os convidados. 

C) checar a posição das bandeiras. 

D) verificar as condições de acesso e de circulação de pessoas e veículos.  

 

17. Nas cerimônias do Legislativo, a execução do Hino Nacional só terá início depois que  

A) o secretário da Casa Legislativa houver ocupado o lugar a ele reservado.  

B) o governador houver ocupado o lugar a ele reservado.  

C) o senador houver ocupado o lugar a ele reservado.  

D) o presidente da Casa Legislativa houver ocupado o lugar a ele reservado.  

 

18. As bandeiras em mau estado de conservação devem ser entregues na unidade militar mais 

próxima para que sejam 

A) descartadas.  

B) guardadas. 

C) doadas. 

D) incineradas. 

 

19. De acordo com o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonia l 

Militar das Forças Armadas, são símbolos nacionais que têm direito à continência:  

A) a Bandeira Nacional e as Armas Nacionais.  

B) o Hino Nacional e as Armas Nacionais.  

C) a Bandeira Nacional e o Hino Nacional.  

D) o Selo Nacional e a Bandeira Nacional.  

 

20. As atividades realizadas pela equipe responsável pelo cerimonial que estão relacionadas a 

um pré-evento são: 

A) entrega de certificados, envio de cartas de agradecimento e check-list dos equipamentos 
audiovisuais. 

B) avaliação do evento, envio de cartas de agradecimento e estabelecimento de cronograma.  

C) entrega de materiais aos participantes, check-list dos equipamentos audiovisuais e serviço 
de recepção. 

D) confecção do brienfing, estabelecimento de cronograma e elaboração de convite.  
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21. Considere a seguinte caracterização:  
 

O evento é preparado e conduzido por um coordenador que pode ser denominado 

presidente e funciona como elemento moderador, orientando a discussão para que 

ela se mantenha em torno do tema principal. Os participantes, geralmente, são 

especialistas que apresentam seus pontos de vista sobre o tema, com tempo -limite 

para a exposição. Após as exposições, os participantes são levados a debater entre 

si os vários pontos de suas teses, podendo haver a participação dos presente s na 

forma de perguntas. O êxito do evento depende do coordenador, que tem a missão de 

conduzir os trabalhos de forma a atingir os objetivos .  

O evento descrito é 

A) mesa redonda. 

B) palestra. 

C) estudo de caso. 

D) fórum.  

 

22. Em um evento, uma das funções mais importantes é a da pessoa responsável por falar em 

público, instruir o comportamento (levantar, sentar etc.) dos participantes, convidar 

autoridades, anunciar oradores, anunciar hinos, enfim, comandar o bom andamento do 

evento. Trata-se da função do 

A) animador de evento. 

B) presidente do evento. 

C) cerimonialista. 

D) mestre de cerimônias. 

 

23. É um evento realizado com a participação da população com a finalidade de buscar opiniões 

que resultem em diretrizes para soluções de demandas sociais, nas mais diversas áreas de 

interesse da população do Estado. É organizado e conduzido por comissões de vereadores 

em conjunto com a sociedade civil para instruir matéria legislativa em tramitação e para tratar 

de temas ligados à atuação dessas comissões. Esse evento é denominado  

A) Audiência Pública. 

B) Conselho Comunitário Consultivo. 

C) Audiência Parlamentar. 

D) Conselho de Política Pública. 

 

24. Em eventos oficiais, o direito de ocupar o lugar de honra, conforme os cargos, as posições 

hierárquicas e o papel de cada participante,  corresponde ao conceito de  

A) cumprimentos. 

B) precedência. 

C) cerimonial público. 

D) recepção. 

 

25. O conjunto das bandeiras nacional, estadual e municipal forma   

A) o estandarte. 

B) a panóplia. 

C) a flâmula. 

D) o panteão. 
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As questões de 26 a 30 terão como base o Documento 1 abaixo. 

 

 

Câmara Municipal de Parnamirim 

Presidência 

 

 
 

OFÍCIO Nº 1000/2019/GP/P 
Parnamirim, 5 de maio de 2019. 

 
A Senhora 

Maria dos Remédios Silva Soares 

Secretária Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Educação de Parnamirim 

Rua José de Anchieta, 125, Centro 

59.000-000 Parnamirim. RN 

 

Assunto: Solicitação de estudo para construção de escola em Cajupiranga.  

 

Senhora Secretária de Educação, 

 

1 A Presidência da Câmara Municipal de Parnamirim informa que a população 
do Conjunto Cajupiranga considera insuficiente o número de escolas no bairro para 
atender às necessidades dos munícipes daquela região.  

2 Como integrante da Comissão Permanente de Educação da Câmara 
Municipal, visitei a localidade e conversei com pais cujos filhos e filhas precisam se 
deslocar para o centro da cidade a fim de estudar, segundo eles, por falta de vagas nas 
escolas do bairro.  

3 Em razão disso, solicito a este órgão a elaboração de um estudo para 
determinar a real necessidade educacional da região e, se for o caso, a construção de 
mais escolas na localidade. 

  

 Atenciosamente, 

 

 

JOSÉ JOÃO DA SILVA JÚNIOR 

Presidente da Câmara Municipal 
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26. Considerando os atributos da redação oficial e as características do Documento 1, analise as 
afirmativas abaixo.  

 

I 
A impessoalidade do texto decorre do interesse público que o assunto nele  tratado 
apresenta para os munícipes. 

II 
A objetividade do texto decorre do uso de palavras simples; e a clareza, da ausência 
de redundâncias. 

III 
A concisão do texto decorre do fato de ele transmitir as informações necessárias 
utilizando o menor número possível de palavras. 

IV 
A formalidade do texto decorre da adoção de um formato pessoal e criativo; e a 
coesão, do uso de formas de tratamento adequadas.  

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e III.  B) I e IV.  C) II e III.  D) II e IV. 
 
27. Tendo em vista as orientações para a estruturação e a formatação de documentos no padrão 

ofício e considerando o Documento 1, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
O cabeçalho é composto pelo timbre, pelo nome do órgão e pela identificação do 
expediente, devendo estar presente em tantas quantas forem as páginas do 
documento. 

II 
A numeração dos parágrafos que compõem o texto é item obrigatório nesse 
documento pelo fato de ele conter três parágrafos.  

III 
A identificação do expediente está grafada incorretamente, pois apenas a primeira 
letra do nome deveria estar em maiúsculo.  

IV 
O assunto da comunicação, da forma como foi escrito, fornece uma ideia geral sobre o 
que trata o corpo do documento.  

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e III.  B) II e III.  C) I e IV.  D) II e IV. 
 
28. A fim de facilitar a localização do Documento 1 no computador onde ele será armazenado, o 

servidor da Câmara deverá identificar o arquivo digital com o nome:  

A) Escola Cajupiranga Ofício 1000_2019.  

B) Ofício 1000_2019_estudo construção escola Cajupiranga.  

C) Ofícios de 2019_estudo construção escola Cajupiranga.  

D) Escola Cajupiranga Ofício de 2019.  
 
29. Para a situação que ensejou a produção do Documento 1, o expediente  

A) é contraindicado, por se tratar de comunicação oficial entre órgãos de uma mesma 
estrutura administrativa. 

B) é indicado, independentemente de se tratar de comunicação oficial entre órgãos de 
estruturas administrativas distintas.  

C) pode ser substituído por mensagem, instrumento de comunicaç ão oficial entre os chefes 
dos poderes públicos. 

D) pode ser substituído por parecer, tendo em vista o teor conclusivo dado ao assunto 
abordado na comunicação. 

 
30. Com a popularização das novas tecnologias, o correio eletrônico tornou -se uma alternativa 

rápida e eficaz para promover a comunicação oficial entre órgãos do Poder Público. Nesse 
contexto, caso o Presidente da Câmara Municipal determinasse o envio do Documento 1 
como um anexo de e-mail, o servidor responsável por essa tarefa 

A) poderia adicionar fundos ou papéis de parede ao texto, visto que as mídias eletrônicas 
favorecem esse uso. 

B) deveria inserir, na mensagem eletrônica, local e data idênticos aos utilizados na versão 
impressa do documento anexado. 

C) poderia utilizar abreviações usuais em conversas da internet, já que se trata de uma 
comunicação instantânea. 

D) deveria apresentar, na mensagem eletrônica, informações mínimas sobre o conteúdo do 
documento anexado. 
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31. O Linux, sistema operacional gratuito, pode ser utilizado em substituição ao  Windows, 
sistema operacional pago, em ambientes administrativos, atendendo muito bem as 
necessidades básicas dos usuários. Sobre o Linux, considere as afirmações abaixo.  

 

I 

O Ubuntu Linux pode ser instalado sem substituir o Windows previamente instalado 

na máquina, permitindo ao usuário selecionar qual sistema deseja usar ao ligar o 

computador. 

II 
Há programas que possuem versões compiladas para o Linux e para o Windows, tais 

como, o Google Chrome e o Mozilla Firefox.  

III 
O Ubuntu Linux não permite que usuários acessem arquivos compartilhados pela 

rede que estão em uma máquina rodando Windows, por motivos de segurança. 

IV 
Não existem vírus para Linux, o que torna esse sistema operacional bastante 

confiável para uso em um ambiente administrativo.  
 

Estão corretas as afirmações  

A) I e IV.  B) I e II.  C) III e IV.  D) II e III. 
 
32. Atualmente, é muito comum a utilização de navegadores para acessar e utilizar aplicativos 

web, redes sociais, servidores de e -mail e sistemas como, por exemplo, o do Banco do Brasil. 
O acesso a vários destes sistemas, a exemplo do Banco do Brasil, é feito utilizando-se o 
protocolo HTTPS, que implementa uma camada adicional de segurança para acesso à 
páginas web. Sobre navegadores web, é correto afirmar:  

A) o Google Chrome permite abrir múltiplas abas na mesma janela, ao contrário do Microsoft 
Edge, que permite apenas a navegação de uma página por janela.  

B) o Banco do Brasil, por usar o protocolo HTTPS, não pode ser acessado utilizando -se o 
Microsoft Edge. 

C) o Mozilla Firefox é um navegador gratuito, diferente do Google Chrome que é um software 
pago. 

D) o Mozilla Firefox possui um sistema de login que permite ao usuário sincronizar seus 
favoritos entre outros dispositivos.  

 
33. Para solicitar a compra de uma impressora Wi-Fi para sua unidade, um assistente em 

administração está utilizando o Google a fim de consultar preços em lojas e fazer uma 
cotação. O resultado da busca no Google, contudo, está trazendo muitos links para venda de 
impressoras no Mercado Livre – site de mercado eletrônico – em que os produtos ofertados 
nem sempre vêm com nota fiscal. Para remover links do Mercado Livre do resultado da 
busca, o assistente em administração deve digitar, na caixa de consultas do Google:  

A) impressora Wi-Fi -mercadolivre 

B) impressora Wi-Fi exceto mercado livre  

C) impressora Wi-Fi +mercadolivre 

D) impressora Wi-Fi excluir mercado livre  
 
34. Arquivos, em sistemas operacionais modernos, permitem a utilização de sufixos em seus 

nomes, também conhecido como extensões, para facilitar  a identificação do tipo de 
informação que o arquivo possui. Arquivos com as extensões .TXT, .DOCX, .XLSX e .EXE 
indicam, respectivamente, arquivos do tipo:  

A) texto puro; documento do MS Word; planilha do MS Excel e arquivo executável.  

B) texto puro; arquivo de configuração; arquivo de serviço de leiaute extra (Extra Layout 
Service) e arquivo excluído.  

C) texto formatado; documento do MS Word; planilha do MS Excel e arquivo excluído.  

D) texto formatado; texto puro; arquivo executável e planilha do Exce l. 
 
 



 

Câmara de Parnamirim  Concurso Público 2019  Agente de Cerimonial  Deem-me minhas mãos, que eu quero colher f lores.     11 . 

35. Ao abrir um arquivo .DOCX no MS Word, um assistente administrativo percebeu que o texto 
estava formatado em desacordo com o Manual de Redação Oficial do Governo Federal. A fim 
de remover todas as formatações do texto, o assistente administrativo s elecionou o texto 
completo com a combinação de teclas  

A) CTRL+T e clicou em 
 

B) CTRL+A e clicou em 
 

C)CTRL+T e clicou em 
 

D) CTRL+A e clicou em 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


