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Assistência jurídica integral e gratuita: aspectos processuais.  
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
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de dados; propriedades e características.  .......................................................................................................................... 1 
2. Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons,  vídeos; principais padrões e características. Arquivos PDF .8  
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