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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

 
 

01- O emprego do acento grave deu-se em função da ocorrência 

de crase: 

 

A. Na indicação de uma hora específica e em uma locução 

adverbial. 

B. Numa referência a uma hora genérica e em uma 

expressão subentendida. 

C. Em relação a substantivos consagrados pela fala popular. 

D. Diante de um pronome relativo e um demonstrativo 

respectivamente. 

E. Diante de uma locução conjuntiva e numa referência a 

uma hora específica. 

 

A propaganda eleitoral será permitida a partir desta sexta-

feira. De acordo com a Lei das Eleições também está liberada a 

propaganda eleitoral na internet, mas está proibida a veiculação 

de qualquer tipo de propaganda paga. 

Nesta data, também estão liberados os comícios das 8h às 

24h. Partidos políticos e coligações podem usar, no período 

entre às 8h e as 22h, alto-falantes e amplificadores de som nas 

sedes deles ou em veículos. 

A partir deste sábado, estará proibida a contratação de 

shows artísticos pagos com recursos públicos e inaugurações. A 

partir desta data também é proibido que candidatos 

compareçam a inaugurações de obras públicas. 

Dia 18 de Julho termina o prazo para que candidatos, 

partidos políticos, coligações e o Ministério Público Eleitoral 

impugnem candidaturas, conforme determina a Lei 

Complementar nº 64/1.990. 

Os eleitores fora do domicílio eleitoral têm até o dia 8 de 

agosto para requerer a segunda via do título de eleitor. 

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa dia 

21 de agosto e vai até o dia 4 de outubro, três dias antes do 

primeiro turno de votações. Nas localidades em que houver 

segundo turno, o dia será 28 de outubro. 

 

02- Qual a finalidade proferida pelo discurso no texto acima? 

 

A. Convencer o leitor a tomar uma postura. 

B. Deixar clara a opinião própria do autor. 

C. Informar o leitor de um acontecimento que orienta a 

sociedade. 

D. Passar uma informação sem a frieza da imparcialidade. 

E. Mostrar que uma informação pode ser passada 

corretamente mesmo não sendo dotada de objetividade. 

 

03- Em qual das alternativas abaixo a vírgula foi empregada 

para separar orações coordenadas? 

 

A. ‗Nas localidades em que houver segundo turno, o dia será 

28 de outubro.‘ 

B. ‗candidatos, partidos políticos, coligações e o Ministério 

Público Eleitoral impugnem candidaturas‘ 

C. ‗De acordo com a Lei das Eleições também está liberada 

a propaganda eleitoral na internet, mas está proibida a 

veiculação de qualquer tipo de propaganda paga.‘ 

D. ‗podem usar, no período entre às 8h e as 22h‘ 

E. ‗Dia 18 de Julho termina o prazo para que candidatos, 

partidos políticos, coligações‘ 

 

04- De acordo com o texto: 

 

A. Não é possível de maneira alguma pagar por uma 

propaganda eleitoral, salvo na internet. 

B. Mesmo que a lei das eleições impeça a propaganda paga, 

ela poderá ser feita na internet. 

C. Propaganda eleitoral pela internet só poderá ser veiculada 

se for paga, o mesmo não se aplicando à de rua. 

D. A lei das eleições permitiu, excepcionalmente, que a 

propaganda política seja divulgada pela internet, mesmo 

que gratuita. 

E. A propaganda eleitoral está permitida, desde que gratuita, 

inclusive pela internet. 

 

05- As expressões ‗será permitida‘ e ‗estão liberados‘ 

concordando com ‗a propaganda eleitoral‘ e ‗os comícios‘ 

assumiram tais formas de acordo com qual regra de 

concordância transcrita abaixo? 

 

A. O sujeito posposto altera as relações de concordância. 

B. O núcleo dos sujeitos das orações veio precedido de 

artigo, por isso os adjetivos concordaram no plural. 

C. As palavras ‗permitida‘ e ‗liberadas‘ podem funcionar 

como adjetivo ou advérbio. No caso, têm valor de 

advérbio e adjetivo respectivamente, e, por isso, 

concordaram no singular e no plural. 

D. Os verbos ‗ser‘ e ‗estar‘ devem concordar em gênero 

sempre com as pessoas a que fazem referência. 

E. Em expressões indicativas de quantidade aproximada o 

verbo sempre concorda com o substantivo. 

 

Joey Chestnut e Sonya "Viúva Negra" repetiram a dose do ano 

passado e ambos bateram seus próprios recordes ao vencerem 

as etapas masculina e feminina da 97ª edição da tradicional 

competição de comer cachorros-quentes  em Coney Island, em 

Nova York (Estados Unidos). 

Ele comeu 68 cachorros-quente enquanto ela comeu 45 lanches 

em apenas dez minutos. No ano passado o número de Sonya foi 

40 e de Chestnut foi 62. 
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06- No trecho acima, retirado de uma notícia publicada na 

internet, a palavra composta ‗cachorro-quente‘ foi pluralizada 

de duas maneiras diferentes. Assinale a alternativa abaixo que 

contém a alternativa correta quanto à grafia e à regra que a 

justifica. 

 

A. Cachorro-quentes: substantivo+adjetivo, só o segundo 

vai para o plural. 

B. Cachorro-quentes: adjetivo+substantivo, só o segundo 

vai para o plural. 

C. Cachorro-quentes: substantivo+substantivo, só o segundo 

vai para o plural. 

D. Cachorros-quentes: substantivo+adjetivo, os dois 

elementos vão para o plural. 

E. Cachorros-quentes: substantivo+substantivo, os dois 

elementos vão para o plural. 

 

07- São acentuadas pela mesma regra que ‗viúva‘:  

 

A. Baú e faísca 

B. Juíz e reúne 

C. Saúde e raínha 

D. Contribuíu e heroína 

E. Moínho e Raúl 

 

Violeta (Casimiro de Abreu) 

Sempre teu lábio severo 

Me chama de borboleta! 

— Se eu deixo as rosas do prado 

É só por ti — violeta! 

Tu és formosa e modesta 

As outras são tão vaidosas! 

Embora vivas na sombra 

Amo-te mais que do que às rosas. 

A borboleta travessa 

Vive de sol e de flores… 

— Eu quero o sol de teus olhos, 

O néctar dos teus amores 

Cativo de teu perfume 

Não mais serei borboleta; 

— Dá-me o teu mel — violeta! 

 

08- No poema, pode-se afirmar que a mulher é vista de uma 

maneira: 

 

A. Realista 

B. Idealizada 

C. Mentirosa 

D. Equivocada 

E. Exagerada 

 

09- De acordo com o contexto, ‗severo‘ é sinônimo de: 

 

A. Irreal 

B. Belo 

C. Atraente 

D. Rígido 

E. Amável 

 

 

 

10- No texto, ‗modesta‘ só NÃO é sinônimo de: 

 

A. Penosa 

B. Moderada 

C. Humilde 

D. Recatada 

E. Discreta 

 

11- Nos versos ‗Sempre teu lábio severo / Me chama de 

borboleta!‘, a colocação do pronome ‗me‘ está: 

 

A. Correta, pois no caso de verbos no imperativo ocorre a 

próclise. 

B. Correta, pois em caso de enunciados exortativos, o 

pronome é atraído para antes do verbo. 

C. Correta, já que o advérbio ‗sempre‘ funciona como 

atrator do pronome oblíquo. 

D. Incorreta, uma vez que não se iniciam enunciados com 

pronome oblíquo. 

E. Incorreta, pois o verbo no infinitivo impessoal ‗chama‘, 

deixa o pronome enclítico. 

 

12- Assinale a alternativa que contém uma interpretação correta 

da tira: 

A. Aborda um tema incomum à sociedade brasileira nos 

últimos tempos. 

B. Informa uma nova prática social da classe média. 

C. Denuncia um fato desconhecido. 

D. Satiriza a violência no país. 

E. Interpreta uma ação de maneira condescendente ao 

infrator. 

 

13- O texto, ao tratar do roubo do carro do pai e do carro do 

filho, que é de brinquedo, quer mostrar que esse tipo de ação 

criminosa: 

 

A. Se multiplicou ao longo do tempo poupando apenas as 

mulheres. 

B. É feita de maneira bastante seletiva. 

C. Atinge a todos indiscriminadamente. 

D. Está presente até nas classes menos abastadas. 

E. É bem pior quando se trata de crianças. 
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14- A fala do garoto ‗pelo menos o seu estava no seguro‘, é 

responsável pelo humor da tira por tratar-se de uma conclusão 

incomum para uma criança ao ver algo seu tirado sem 

consentimento. Ao atribuir o pensamento e a fala ao menino, o 

autor quer provar que atitudes como a do ladrão tornaram-se: 

 

A. Normais, corriqueiras. 

B. Inusitadas, até mesmo impossíveis. 

C. Surpreendentes, abruptas. 

D. Impunes, violentas. 

E. Raras, infundadas. 

 

15- Ao elaborar seus textos é necessário que o autor escolha 

bem seus enunciados para que eles auxiliem o leitor no sentido 

de construir significados. Na frase ‗Droga, levaram meu carro‘, 

o autor optou por uma oração com sujeito indeterminado por 

que: 

 

A. É aquele que se pode identificar com precisão pela 

desinência do verbo. 

B. É aquele que, mesmo existindo, não se pode determinar 

pelo contexto, nem pela terminação verbal. 

C. Apresenta dois núcleos diretamente ligados pela ação 

verbal. 

D. Não está escrito explicitamente na frase, mas pode ser 

facilmente identificado pela desinência verbal. 

E. É formado apenas pelo predicado com um verbo sempre 

impessoal. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- No Excel 2010, o comando TAXA - Retorna a taxa de juros 

por período de uma anuidade. A sua sintaxe é 

TAXA(nper;pgto;vp;vf;tipo;estimativa) onde é opcional: 

 

A. Nper e Vp 

B. Pgto e Vf 

C. Vp e Vf 

D. Vf e tipo  

E. Todos são obrigatórios 

 

17- No Power point 2007, para alinhar o texto à esquerda pode-

se acionado através do comando: 

 

A. Ctrl+A 

B. Ctrl+D 

C. Ctrl+F 

D. Ctrl+E 

E. Ctrl+Q 

 

18- No Microsoft Access o Texto serve para guardar nome, 

endereço e dados que tenham texto e números e outros 

caracteres ao mesmo tempo. Pode ter: 

 

A. Até 145 caracteres. 

B. Até 255 caracteres. 

C. Até 285 caracteres. 

D. Até 315 caracteres. 

E. Mais de 500 caracteres. 

 

19- De acordo com a Constituição Brasileira em seu Artigo 7º 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: 

 

I. Duração do trabalho normal não superior a oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 

compensação de horários e a redução da jornada, 

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

II. Jornada de oito horas para o trabalho realizado em 

turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 

coletiva; 

III. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 

domingos; 

IV. Remuneração do serviço extraordinário superior, no 

mínimo, em trinta por cento à do normal; 

V. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 

salário, com a duração de cento e vinte dias; 

VI. Licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 

 

Inclui-se neste artigo: 

 

A. I, III, V, VI 

B. II, III, VI 

C. III, IV, V, VI 

D. II e IV 

E. I, II, III, IV, V, VI 

 

20- O alicerce da organização é a divisão do trabalho – o 

princípio que estabelece que dividir o trabalho em seus 

componentes e designá-los aos membros de um grupo permite 

realizar mais do que se cada pessoa tentasse realizar sozinho o 

trabalho todo. Podemos descrever a organização como um 

processo composto de cinco passos dos quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Elaborar os detalhes do trabalho que precisa ser feito para 

atingir os objetivos da organização; 

B. Dividir o trabalho em atividades que possam, lógica e 

comodamente, ser executadas por uma pessoa ou por um 

grupo; 

C. Combinar o trabalho dos membros de uma organização 

de maneira lógica e eficiente. À medida que uma 

empresa vai aumentando de tamanho e contratando mais 

empregados para executar diversas atividades, vai sendo 

necessário agrupar as pessoas com tarefas relacionadas, 

criando-se outras estruturas departamentais; 

D. Criar um mecanismo de coordenação do trabalho dos 

membros da organização em um todo unificado e 

harmonioso; 

E. Acompanhar a eficácia da organização e ajustes para 

sempre aumentá-la. 

 

21- O Poder Judiciário estrutura da seguinte forma, EXCETO:   

 

A. Supremo tribunal Federal. 

B. Presidente e Vice- Presidente Da União Dos Estados.  

C. Conselho Nacional de Justiça. 

D. Justiça do Trabalho. 

E. Justiça Militar. 
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22- Referente ao índice onomástico é INCORRETO afirmar: 

 

A. O índice do tipo onomástico é uma lista de nomes de 

pessoas, entidades ou autoridades que aparece na forma 

de elemento pré-textual em publicações diversas e 

distintas, sempre com a indicação da página em que estão 

esse nomes.  

B. Ao se elaborar um índice onomástico na obra é mais 

adequado fazê-lo numa lista separada do Índice de 

termos. 

C. É um elemento que auxilia o leitor, pois propicia que 

informações sobre as pessoas citadas na obra sejam 

encontradas com mais facilidade.  

D. Em biografias e livros de História, por exemplo, é um 

expediente bastante utilizado, especialmente por se tratar 

de textos que fazem menção a várias personalidades. 

E. Em tempo: o adjetivo onomástico vem do grego 

onomastikós, e significa aquilo que é ―relativo aos nomes 

próprios‖. 

 

23- Os elementos básicos da inteligência emocional estão 

descritos abaixo. Indique o INCORRETO: 

   

A. Autoconhecimento: Conhecer a si próprio, gerar 

autoconfiança, conhecer pontos positivos e negativos. 

(Inteligência Intrapessoal) 

B. Controle Emocional: Capacidade de gerenciar as 

próprias emoções e impulsos. (Inteligência Intrapessoal) 

C. Auto-motivação: Capacidade de gerenciar as próprias 

emoções com vistas a uma meta a ser alcançada. 

Persistir diante de fracassos e dificuldades. (Inteligência 

Intrapessoal) 

D. Reconhecer emoções nos outros: Empatia. (Inteligênica 

Intrapessoal)  

E. Habilidade em relacionamentos interpessoais: aptidão 

social (Inteligência Interpessoal) 

 

24- Indique a alternativa em que todas as Siglas dos Estados da 

Federação estão CORRETAS: 

 

A. Alagoas – AG, Bahia – BA, Goiás – GA 

B. Amapá – AM, Paraná – PR, Piauí – PI 

C. Tocantins – TC, Sergipe – SE, Pará – PA 

D. Mato Grosso do Sul – MS, Mato Grosso – MT, Paraná – 

PR 

E. Espírito Santo – ES, Amazonas – AZ, Distrito Federal – 

DF 

 

25- São características do organograma circular, EXCETO: 

 

A. Suaviza a apresentação da estrutura 

B. A autoridade é representada do centro para a periferia  

C. Reduz conflitos entre superiores e subordinados  

D. Representação de muitos níveis hierárquicos torna-se 

difícil  

E. Não necessita de legendas 

 

 

 

 

 

26- Quanto a ATA é INCORRETO afirmar: 

 

A. Na ata deve haver vários parágrafos quando se tratando 

de assuntos diferentes, a fim de se evitar espaços 

confusões ou enganos. 

B. Não são admitidas rasuras. Havendo engano, usam-se 

expressões, tais como: aliás, digo, a seguir escreve-se o 

termo correto. Se a incorreção for notada ao final, usa-se 

a expressão em tempo, escrevendo-se em seguida "onde 

se lê ... leia-se ... ". 

C. A introdução deve conter o número e a natureza da 

reunião, o horário e a data (completa) escritos por 

extenso, o local, o nome do presidente da reunião e dos 

demais participantes. 

D. No desenvolvimento, também chamado contexto. Nele 

deverão estar contidos ordenadamente os fatos e decisões 

da reunião, de forma sintética, precisa e clara. 

E. O encerramento é o fecho, a conclusão. Deverá constar a 

informação de que o responsável, após a leitura da ata, 

deu por encerrada a reunião e que o redator a lavrou em 

tal horário e data. Deverá informar também que se 

seguem as assinaturas. 

 

27- Quanto ao aspecto formal, a declaração divide-se em partes 

em que algumas estão descritas abaixo, destas é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Timbre - impresso como cabeçalho, contendo o nome do 

órgão ou empresa. Atualmente a maioria das empresas 

possui um impresso com logotipo. Nas declarações 

particulares usa-se papel sem timbre. 

B. Título - deve-se colocá-lo no centro da folha, em caixa 

alta. 

C. O verbo atestar ou declarar deve aparecer no presente do 

subjuntivo, terceira pessoa do singular ou do plural. 

D. Finalidade do documento - em geral costuma-se usar o 

termo "para os devidos fins", mas também pode-se 

especificar: "para fins de trabalho", "para fins escolares", 

etc. 

E. Assinatura - assina-se a cerca de três linhas abaixo do 

local e data. 

 

28- O comportamento no trabalho está sujeito a regras de 

conduta – precisa ser adaptado, ajustado à vida profissional. 

Faz parte deste comportamento, EXCETO: 

 

A. Pontualidade – é uma qualidade de grande importância 

no setor profissional. Chegar com alguns minutos de 

antecedência permite a organização do local de trabalho. 

B. Espírito de iniciativa – procurar encontrar a melhor 

forma de desempenhar as atribuições, buscando sempre 

maior aperfeiçoamento. 

C. Boa vontade: ser sempre prestativa, procurar solucionar 

problemas. 

D. Colaboração: assumir uma atitude visando atingir 

objetividades individuais. 

E. Discrição: condicionar o comportamento, mostrando 

controle sobre as situações difíceis, ouvir sem replicar, 

deixar de dizer palavras que possam agravar mais 

situações, etc. 
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29- A Constituição Federativa do Brasil afirma e em Art. 11. 

Que nas empresas de_________________, é assegurada a 

eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva 

de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 

 

Indique a alternativa correta que completa a lacuna: 

 

A. Mais de cem empregados. 

B. Mais de cento e vinte empregados. 

C. Mais de cento e cinqüenta empregados. 

D. Mais de cento e oitenta empregados. 

E. Mais de duzentos empregados. 

 

30- Referente aos elementos para a estrutura da redação oficial 

é INCORRETO afirmar: 

 

A. Foi abolido o uso do tratamento de Digníssimo e 

Ilustríssimo. 

B. Usar itálico nas expressões estrangeiras e latinas. Usar 

negrito para destacar alguma palavra no texto quando 

necessário, mas evitar excessos. 

C. A indicação do ano não deve conter ponto entre as casas 

de milhar e centena. Não se escreve ano 2.000, apenas 

2000. 

D. Os dias devem ser indicados na forma numérica, sem o 

numeral zero à Esquerda; o primeiro dia do mês escreve-

se em número ordinal:  

E. A datação deve sempre começar com letra minúscula e 

terminar com ponto.  

 

31- Sobre a diagramação de ofícios é CORRETO afirmar: 

  

A. A fonte a ser utilizada é do tipo Times New Roman, 

tamanho 14 no texto em geral; 12, nas citações; e 11, nas 

notas de rodapé;  

B. Deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas, e 

uma linha em branco entre os parágrafos;  

C. Os parágrafos não devem ser numerados, exceto nos 

casos em que estes estejam organizados em itens ou 

títulos e subtítulos;  

D. É obrigatório constar, a partir da primeira página, o 

número da página;  

E. Os ofícios, memorandos e anexos não podem ser 

impressos em ambas as faces do papel;  

 

32- Um número cada vez maior de instituições públicas e 

privadas vem utilizando o correio eletrônico (e-mail) para 

comunicar-se mais agilmente e sem burocracia. Nessas 

instituições, grande parte das correspondências internas e 

mesmo algumas das comunicações externas podem ser 

substituídas por mensagens enviadas por correio eletrônico. 

Sobre e-mail é INCORRETO afirmar: 

 

A. Mensagens longas, exigem muitos parágrafos e, neste 

caso, deve apresentar, como em toda boa comunicação, 

introdução, desenvolvimento e conclusão;  

B. Utilizar linhas em branco entre a saudação, os parágrafos 

e a assinatura. Utilizar também caixa-alta e caixa-baixa, 

ou seja, não escreva só em maiúsculas ou só em 

minúsculas;  

C. Não concluir sua mensagem simplesmente com 

Atenciosamente ou Respeitosamente ou Saudações;  

D. Deve-se iniciar com saudações como ―Senhor Diretor‖, 

pois estas podem confirmar ao destinatário que a 

mensagem é realmente encaminhada a ele.  

E. Incluir uma assinatura eletrônica na mensagem. Ela 

poderá apresentar sua titularidade, o cargo, o número de 

telefone do emissor e o endereço do site da instituição, 

entre outros detalhes. Entretanto, deve-se manter essa 

assinatura curta. 

 

33- A Mesa Diretora é eleita no primeiro dia de abertura da 

legislatura. É eleita para mandato de quanto tempo? 

 

A. 6 meses 

B. 1 ano 

C. 2 anos 

D. 4 anos 

E. 6 anos 

 

34- O Artigo 30 da Constituição Federal informa que são 

competências exclusivas do município, EXCETO: 

 

A. Legislar sobre assuntos de interesse local; 

B. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 

obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico 

ou cultural; 

C. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 

obrigatoriedade da prestação de contas e da publicação 

de balancetes; 

D. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual; 

E. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial; 

 

35- Os documentos apresentam duas espécies de valores 

inerentes, o primário e o secundário. Onde o secundário 

subdivide-se em Valor Histórico Probatório e Valor Histórico 

Informativo. São exemplos deste último, EXCETO: 

 

A. Atos Normativos 

B. Tabelas de Recenseamento 

C. Documentos sobre Serviço Militar 

D. Índices de Preços 

E. Indicadores Econômicos  

 

36- É uma frase que deve ser utilizadas no atendimento ao 

cliente: 

 

A. Acho que recebi a sua solicitação. 

B. O ―fulano‖ não está no momento, posso ajudá-lo? 

C. Mais alguma coisa? 

D. É norma da empresa. 

E. Infelizmente, lamento muito. 
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37- Indique a forma de tratamento ou vocativo inadequada 

para a autoridade correspondente: 

 

A. Reitor de universidade – Vossa Magnificência 

B. Papa – Santíssimo Padre 

C. Cônego – Vossa Excelência Reverendíssima 

D. Monsenhor – Reverendo 

E. Sacerdote – Vossa Reverência 

 

38- Quando levamos em conta a natureza do assunto tratado em 

um documento, ele pode ser dividido em diversas formas, 

assim, analise: Seu assunto requer excepcional grau de 

segurança que deve ser apenas do conhecimento de pessoas 

intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio. Esta é a 

definição de que tipo de documento? 

 

A. Ostensivo 

B. Sigiloso 

C. Ultrassecreto 

D. Secreto 

E. Confidencial 

 

39- O desenho organizacional é a forma como a empresa monta 

sua estrutura para atingir os objetivos propostos.  

Observe o esquema a seguir: 

 

 
 

Este é um desenho organizacional do tipo: 

 

A. Estrutura Funcional 

B. Estrutura Linha –Staff 

C. Estrutura de Linear 

D. Estrutura Oblíqua 

E. Estrutura Vertical 

 

40- São vantagens do fluxograma, EXCETO:  

 

A. Permite a visão global do universo que está sendo 

estudado; 

B. Auxilia na localização das falhas e deficiências; 

C. Os símbolos apresentados permitem variações e 

adaptações, portanto, possibilita aplicações de cunho 

pessoal e particular; 

D. Método fácil de localização de pontos fortes e pontos 

que requerem melhorias; 

E. Facilita a inclusão de atualizações ou modificações, 

exibindo os pontos de alteração de forma clara e 

imediata; 

 

 

 

 

 


