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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO 
 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 06/08/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Tendências contemporâneas da literatura 
portuguesa 

 
Texto 2 

 
01 Noutros tempos, para João Eduardo, o 
dinheiro tinha o valor do esforço, sabia-lhe a 
uma tradução imediata da 
02 sua perseverança. Media-o ainda pelos 
sacrifícios de quem lhe entregava e por uma 
crescente se- 
03 gurança no caminho do futuro. Libertava-o 
de uma espécie de terror. Mas o dinheiro por 
fim, deixa- 
04 ra de lhe importar, precisamente porque não 
era obrigado a pensar nele. O motivo de sua 
sofregui- 
05 dão era outro. Continuava ___________ de 
tarefas, de clientes, por lhe ser muito mais 
difícil recuar do  
06 que manter essa _______. Sabia que o 
cercava uma gulosa espionagem: não lhe 
poupariam o mais  
07 breve sinal de renúncia ou de fracasso. O 
triunfo escravizava. O triunfo tinha um preço. 
Era o seu  
08 crime perante todos os que rodeavam-no. 
Os que haviam acompanhado desde o primeiro 
dia,  
09 dantes generosos e solidários, espreitavam-
no agora de caninos arreganhados: estamos à 
espera  
10 que tropeces. Os vitoriosos não podem 
tropeçar. 
11 Era justamente por isso que andava ..... 
nervos tensos. (...) A tal luta cobarde ..... que as 
embosca- 
12 das, se sucedem. Era isso que odiava na sua 
profissão! Todos os dias se pisava um terreno 
___________  
13 por debaixo do qual poderia ocultar-se 
indiferentemente um pântano ou rocha firme. 
De cada vez  
14 que deixava um imprevisto arrumado, um 
maçador convencido, um doente salvo do 
perigo, à vasta  
15 sensação de alívio juntava-se sempre ..... 
convicção de que nunca mais esses dissabores 
ou angústias  

16 se repetiriam. Como se, enfim, fosse dormir 
e trabalhar tranquilamente o resto da vida, com 
horas 
17 livres, sedimentadas, sem aqueles 
sobressaltos que lhe revolviam todos os 
instantes da existência.  
18 Mas logo se levantava uma surpresa ainda 
mais desgastadora. (...) 
 

Fernando Namora. O homem disfarçado. In Massaud Moisés, 29ª 

edição.  

A literatura portuguesa através de textos. São Paulo, Cultrix, 2004. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) cobiçozo – ajitação – arrenozo. 
b) cobiçoso – agitação – arenoso. 
c) cobisozo – ajitação – arrenoso.  
d) cobissoso – agitassão – arenozo. 
 
02 - Analise a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada 
no texto: 
a) de – em – a. 
b) com – de – à. 
c) a – a – com. 
d) em – à – em. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o 
pronome está empregado incorretamente: 
a) sabia-lhe a uma tradução. (1ª linha) 
b) quem lhe entregava. (2ª linha) 
c) sabia que o cercava. (6ª linha) 
d) todos os que rodeavam-no. (8ª linha). 
 
04 - Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica está correta: 
a) i-me-dia-ta /// di-nhe-i-ro. 
b) es-pi-o-na-gem /// de-ba-i-xo. 
c) vi-to-ri-o-so /// i-me-di-a-ta. 
d) de-bai-xo /// an-gus-ti-as. 
 
05 - O elemento coesivo (mas) destacado na 
3ª linha introduz uma ideia de: 
a) causa. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) condição. 
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06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - João Eduardo triunfou na vida, mas 
continua escravizado no espírito de luta e 
competição. 
II - João Eduardo mudou sua relação com o 
dinheiro porque não era obrigado a pensar 
nele. 
III - O texto é uma descrição que procura 
representar e questionar a realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Peguei emprestado R$ 500,00 a juros de 
5% ao mês e paguei 6 meses depois. Se 
calcularmos os juros pelo sistema de juros 
simples, quanto paguei? 
a) R$ 550,00. 
b) R$ 600,00. 
c) R$ 650,00. 
d) R$ 750,00. 
 
08 - Em uma estrada de 30 km, Felipe andou 
12 km. Qual porcentagem de toda a estrada 
que Felipe andou? 
a) 30%. 
b) 35%. 
c) 40%. 
d) 45%. 
 
09 - De uma placa retangular foi diminuído 
5 cm no seu comprimento, obtendo assim 
um quadrado cuja área é 16 cm2. Qual era a 
área desta placa? 
a) 36 cm 2. 
b) 38 cm 2. 
c) 40 cm 2. 
d) 42 cm 2. 
 
10 - Se  e  então a 

soma de x com y vale: 
a) x + y = 6. 
b) x + y = 9. 
c) x + y = 10. 
d) x + y = 12. 
 

11 - Levando-se em consideração o Censo 
2010, de acordo com estimativas do IBGE, 
atualmente a população de Quarto 
Centenário: 
a) Cresceu na mesma proporção que a 
Microrregião de Goioerê. 
b) Cresceu na mesma proporção que o Estado 
do Paraná. 
c) Diminuiu. 
d) Não sofreu nenhuma alteração, continua a 
mesma. 
 
12 - O Estado do Paraná é representado no 
Senado Federal por três congressistas. No 
ano que vem haverá eleições para o Senado, 
nesta oportunidade os eleitores poderão 
votar em quantos candidatos para renovar 
esta casa legislativa? 
a) 1 (um) Senador. 
b) 2 (dois) Senadores. 
c) 3 (três) Senadores. 
d) 3 (três) Senadores e 3 (três) suplentes. 
 
13 - O Próximo Feriado Cívico Nacional 
será comemorado em: 
a) 07 de Setembro – Independência do Brasil. 
b) 12 de Outubro – Dia das Crianças. 
c) 19 de Novembro – Dia da Bandeira. 
d) 25 de Agosto – Dia do Soldado. 
 
14 - Que nome abaixo foi escolhido pelo 
Presidente Michel Temer para ocupar o 
cargo de Procurador Geral da República a 
partir de setembro deste ano? 
a) Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
b) Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 
c) Nicolao Dino de Castro e Costa Neto.  
d) Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
15 - Os recursos públicos não são ilimitados 
e, por esta razão, devem ser utilizados da 
maneira que atenda ao maior número de 
cidadãos. Para orientar e direcionar as ações 
da Administração Pública foi aprovada a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
estabeleceu limites e metas que devem ser 
seguidas pelos responsáveis pela destinação 
dos recursos arrecadados. Sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, analise as 
afirmativas abaixo: 
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I - Concessão de garantia representa o 
compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual assumida por ente 
da Federação ou entidade a ele vinculada. 
II - É considerada adequada com a lei 
orçamentária anual a despesa objeto de 
dotação específica e suficiente, ou que esteja 
abrangida por crédito genérico, de forma 
que somadas todas as despesas da mesma 
espécie, realizadas e a realizar, previstas no 
programa de trabalho, não sejam 
ultrapassados os limites estabelecidos para o 
exercício. 
III - Autarquias públicas são sociedades cuja 
maioria do capital social com direito a voto 
pertença, direta ou indiretamente, a ente da 
Federação. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
16 - Um dos grupos de despesas mais 
controlados na Lei de Responsabilidade 
Fiscal é aquele que envolve os gastos com 
pessoal. A remuneração dos servidores é 
fundamental para a prestação dos serviços 
públicos, mas o gasto não pode ser tão 
excessivo que faltem recursos para outras 
áreas. Analise as afirmativas abaixo e 
assinale a única INCORRETA: 
a) Os Municípios podem utilizar, no máximo, 
sessenta por cento da sua receita corrente 
líquida para pagamento das despesas com 
pessoal. 
b) Ultrapassado o percentual de noventa e 
cinco por cento do limite de gastos com 
pessoal, somente ocorrerá ingresso de novos 
servidores para reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das 
áreas de educação, saúde e segurança. 
c) Os pagamentos provenientes de sentença 
judicial não serão computados para fins de 
verificação do limite de gastos com pessoal. 
d) Caso o limite de gastos com pessoal seja 
ultrapassado e o excesso não seja eliminado em 
seis meses, deverão ser demitidos os servidores 
não estáveis e os ocupantes de cargos em 
comissão. 

17 - Assinale a única alternativa que o 
Prefeito Municipal de Quarto Centenário 
pode legislar mediante publicação de 
Decreto: 
a) Criar ou aumentar tributos municipais. 
b) Determinar a criação de uma autarquia ou 
fundação pública. 
c) Regulamentar uma lei para sua correta 
execução. 
d) Instituir e alterar o plano diretor municipal. 
 
18 - Nos dias de hoje, o déficit da 
previdência social está em evidência porque, 
segundo alguns governantes, a 
Administração Pública não possui recursos 
suficientes para pagar os beneficiários. O 
servidor público, assim como todos os outros 
trabalhadores, pode pleitear sua 
aposentadoria após cumprir as exigências 
previstas na legislação. Para que o servidor 
público obtenha aposentadoria com 
proventos proporcionais, a Constituição 
Federal do Brasil determina que deverá ter, 
no mínimo: 
a) Sessenta anos de idade para homens e 
mulheres. 
b) Sessenta anos de idade, se homem, e 
cinquenta e cinco anos de idade, se mulher. 
c) Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e 
sessenta anos de idade, se mulher. 
d) Sessenta e cinco anos de idade para homens 
e mulheres. 
 
19 - A Constituição Federal do Brasil 
estabelece normas de funcionamento da 
Administração Pública. Estas determinações 
atingem todos os Entes Públicos e vincula 
sua disposição e funcionamento. Analise as 
afirmativas abaixo que tratam das normas 
constitucionais de Administração Pública: 
I - A publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos. 
II - É vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, não valendo tal proibição 
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somente quando o servidor ocupar dois 
cargos de professor.  
III - Compete aos Municípios organizar e 
prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos 
de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
20 - O Edital de uma licitação representa 
todas as regras e prazos que devem ser 
observados ao longo do procedimento, tanto 
pela Administração como pelos proponentes. 
No Direito Administrativo, o Edital é a lei 
que rege o certame. Assinale a única 
alternativa que apresenta uma assertiva 
Incorreta sobre o Edital de uma licitação: 
a) Deverão constar, obrigatoriamente, no 
preâmbulo do edital o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e proposta, bem 
como para início da abertura dos envelopes. 
b) São informações obrigatórias do edital os 
critérios para julgamento, com disposições 
claras e parâmetros objetivos e as sanções para 
o caso de inadimplemento. 
c) O original do edital deverá ser datado, 
rubricado em todas as folhas e assinado pela 
autoridade que o expedir, permanecendo no 
processo de licitação, e dele extraindo-se 
cópias integrais ou resumidas, para sua 
divulgação e fornecimento aos interessados. 
d) Os editais devem ser publicados 
previamente na imprensa oficial e, se houver, 
em jornal de grande circulação, mas as 
retificações do edital dispensam nova 
publicação. 
 
21 - A forma de interação entre a sociedade 
e o Poder Público decorre, principalmente, 
através do setor de protocolo. Neste 
departamento é possível que um cidadão 
apresente documentos solicitados ou 
simplesmente requeira serviços ou 
informações. Sobre o protocolo, assinale a 
única alternativa que apresenta uma 
informação correta: 

a) Sempre que for exigida assinatura do 
requerente no formulário, o cidadão poderá 
fazê-la na presença do servidor público ou 
mediante firma reconhecida no tabelionato. 
b) A entrega de documentos de forma 
tempestiva assegura ao cidadão o direito 
pleiteado. 
c) Quando a Prefeitura Municipal solicita 
documentos para o cidadão e este apresenta 
somente parte da documentação, o servidor do 
protocolo deve se recursar a receber. 
d) Nos casos em que o cidadão solicita um 
serviço da Prefeitura Municipal, mas não 
preenche todos os requisitos, o indeferimento 
do pedido deve ocorrer no momento do 
protocolo. 
 
22 - A organização de arquivos públicos tem 
como finalidade manter o histórico de todas 
as decisões e atos administrativos, devendo 
permanecer sob guarda pelo tempo previsto 
nas normas, comprovando sua legalidade e 
finalidade. Por óbvio, o espaço público é 
limitado e o tempo dispensado para a 
localização dos documentos representa um 
custo para o Poder Público e um 
inconveniente para a população. Sobre as 
técnicas de organização dos arquivos 
públicos, assinale a única alternativa 
incorreta: 
a) Para otimizar a localização dos arquivos 
mantidos por uma instituição pública, eles 
podem ser dispostos de forma combinada por 
assunto e em ordem cronológica. 
b) Os documentos utilizados de forma corrente 
devem sempre ficar em local de fácil acesso, 
enquanto que os arquivos permanentes poderão 
estar em local mais afastado. 
c) Os documentos que não tenham sido 
utilizados há mais de um ano devem ser 
descartados para liberar espaço físico para 
novos documentos. 
d) O local onde são armazenados documentos 
sigilosos deve ter acesso restrito e, 
preferencialmente, controle de acesso a cada 
documento tendo em vista os diferentes graus 
de sigilo. 
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23 - O servidor ocupante do cargo de 
Assistente Administrativo da Prefeitura 
Municipal de Quarto Centenário foi 
designado para elaborar os documentos 
oficiais da Secretaria Municipal da qual está 
lotado, pretende elaborar um documento 
para enviar ao Governo do Estado do 
Paraná solicitando apoio para um Projeto 
Social da municipalidade. Sobre o referido 
documento, é correto afirmar que: 
a) Poderá ser enviado o documento através das 
formas ofício ou memorando.   
b) Por se tratar de comunicação oficial não 
requer assinatura do emitente, bastando a 
identificação do setor remetente e do 
destinatário. 
c) O documento pode ser destinado a um setor 
ou Secretaria Estadual, dispensada a indicação 
pessoal da Autoridade. 
d) O documento deve possuir numeração 
sequencial, campo assunto com resumo do teor 
e expressão de fecho da comunicação. 
 
24 - O atendimento ao público deve ser 
realizado por todos os órgãos públicos que 
possuem interação direta com a sociedade. 
O atendimento deve ser prestado com 
presteza e competência, visto que cidadãos 
que pagam tributos e permitem aos cofres 
públicos pagar os salários dos servidores. 
Assinale a única forma que apresenta uma 
característica que deve ser observada por 
todos os servidores públicos que realizam 
atendimento: 
a) Atender todos os pedidos dos cidadãos, 
ainda que não possuam previsão legal, 
atendendo todos os anseios da população. 
b) Realizar o atendimento de forma mais rápida 
possível, mas sem prejudicar a qualidade e 
eficácia da atividade. 
c) Utilizar linguagem técnica e termos jurídicos 
como forma de dificultar o entendimento por 
parte do cidadão. 
d) Atuar de forma parcial e fornecendo 
diferentes respostas para atendimentos de casos 
semelhantes. 
 
25 - As relações humanas no ambiente de 
trabalho são um campo da psicologia 
empresarial onde são estudadas as ações e 

reações dos membros de uma cada e, 
consequentemente, as reações que os 
comportamentos individuais promovem na 
organização. Analise as afirmativas abaixo 
que tratam das relações humanas no âmbito 
profissional: 
I - Autoridade é o poder legítimo decorrente 
da posição de uma pessoa na organização 
formal. 
II - Liderança é influência interpessoal 
exercida em uma situação e dirigida por 
meio do processo da comunicação humana 
para a consecução de um determinado 
objetivo. 
III - Influência é o processo por meio do 
qual se induz e condiciona a pessoa a fazer 
algo como se fosse de sua vontade, quando, 
na verdade, ela faz o que os outros querem. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
26 - A Lei Orgânica de Quarto Centenário 
define que os bens municipais são todos os 
que, a qualquer título, pertençam ao 
município, sendo obrigatório o 
cadastramento de todos os bens móveis e 
imóveis do Município. Sobre os bens 
públicos do Município, assinale a única 
alternativa que não está de acordo com a Lei 
Orgânica: 
a) A autorização, que poderá incidir sobre 
qualquer bem público, será outorgada para 
atividades específica e transitórias, por prazo 
não superior a sessenta dias. 
b) Os bens considerados inservíveis deverão 
ser protegidos da ação do tempo ou levados a 
leilão o mais rápido possível, visando a 
obtenção do melhor preço, em função de seu 
estado e utilidade. 
c) O uso dos bens públicos municipais será 
sempre gratuito, sendo vedada sua utilização de 
forma onerosa. 
d) A permissão, que poderá incidir sobre 
qualquer bem público, será outorgada a título 
precário, por decreto. 
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27 - Segundo a Lei Orgânica Municipal de 
Quarto Centenário, a Lei que compreenderá 
as prioridades e metas da Administração 
Municipal, bem como as orientações para a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual, é 
denominada: 
a) Lei dos Princípios Orçamentários. 
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
c) Lei de Planejamento Financeiros. 
d) Lei dos Indicadores Financeiros. 
  
28 - Todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos municipais, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade ou das instituições públicas. 
Sobre as informações do direito a petição e 
certidões da Prefeitura Municipal de Quarto 
Centenário, assinale a alternativa correta: 
a) Poderão ser cobradas taxas para exercer o 
direito de petição junto ao Poder Público 
municipal em defesa de direito. 
b) As informações de interesse coletivo 
somente poderão ser solicitadas por 
associações ou sindicatos. 
c) No caso de abuso de poder a petição deverá 
ser encaminhada diretamente à Câmara 
Municipal ou ao Poder Judiciário. 
d) O prazo máximo para obtenção de certidão 
para esclarecimentos de situações de interesse 
pessoal será de quinze dias. 
 
29 - A Lei Orgânica determina que o 
Município de Quarto Centenário instituirá 
conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal integrado por 
servidores designados pelos respectivos 
poderes. Sobre os dispositivos da Lei 
Orgânica Municipal que tratam dos 
servidores públicos, assinale a única 
alternativa incorreta: 
a) Os detentores de mandato eletivo e os 
secretários municipais serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória. 
b) Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor estável ficará 
exercendo suas funções em outro cargo de 
remuneração equivalente, podendo ser cedido 

para outro órgão da administração municipal 
direta ou indireta. 
c) Lei Municipal disciplinará a aplicação de 
recursos orçamentários provenientes da 
economia com despesas correntes em cada 
órgão, autarquia e fundação, para aplicação no 
desenvolvimento de programas de qualidade e 
produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização reaparelhamento e 
racionalização do serviço público, inclusive 
sob forma de adicional ou prêmio de 
produtividade. 
d) São estáveis após três anos de efetivo 
exercício aos servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso 
público, podendo perder o cargo mediante 
processo administrativo em que lhe seja 
assegurado ampla defesa. 
 
30 - A informática tem sido um instrumento 
muito importante para as organizações, 
permitindo que o trabalho antes realizado 
de forma manual seja confeccionado através 
de um programa que reduz o tempo 
dispendido e assegura maior qualidade. 
Assinale a única alternativa que apresenta 
um conceito correto no que se refere às 
noções de informática: 
a) No Microsoft Word, para que o texto seja 
distribuído uniformemente entre as margens do 
documento deve-se utilizar a opção justificado. 
b) No Microsoft Word o botão itálico risca o 
texto traçando uma linha no meio dele. 
c) No Microsoft Excel, caso uma célula faça 
parte de uma função e a linha a que ela 
pertença seja ocultada, a função considerará o 
valor zero para a célula. 
d) No Microsoft Excel o botão mesclar e 
centralizar aplica a formatação da célula 
selecionada para as que estiverem abaixo e 
centraliza o texto presente nas células. 
 


