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REDAÇÃO

No mês de maio de 2010 os jornais do país noticiaram que cada cidadão brasileiro, no ano de 2010, tinha que
trabalhar o tempo correspondente a cinco meses do ano, somente para pagar seus impostos. O dia chegou a ser
intitulado o “dia da liberdade”, designação que já trazia em si certa dose de crítica à cobrança excessiva de
impostos pelo governo.

Por outro lado, a arrecadação de impostos pelo Estado é a maneira de se conseguirem fundos para as
despesas com os vários serviços sociais: Educação, Saúde, Previdência, Transportes etc.

E você, o que acha dessa situação? Trata-se de uma cobrança excessiva? O que poderia justificá-la? O que
pode ser feito para que diminua esse peso econômico na vida de cada um de nós?

A partir dessas reflexões, escreva um texto dissertativo-argumentativo, de forma a apresentar argumentos
adequados para a defesa de suas ideias. O texto deve ser escrito em forma culta de linguagem e deve ter entre
20 e 30 linhas .

RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1 – MEIA AMAZÔNIA NÃO.
Existe um projeto de lei que vai acelerar a destruição da

Amazônia.
A floresta é responsável pela maioria das chuvas que abaste-

cem o Sul e o Sudeste, garantindo ao país uma grande vantagem na
produção agrícola e na geração de energia. Inclusive o que chega à
sua casa.

Cada vez que uma árvore da Amazônia é derrubada, esse
patrimônio fica ameaçado.

O problema é sério. E você pode ajudar a impedir.
 (http://www.meiamazonianao.org.br/)

01. O texto 1 tem todas as características de um texto publicitá-
rio. A finalidade básica do texto 1 é:
A) protestar contra a devastação da Amazônia.
B) indicar caminhos para a salvação da Amazônia.
C) apresentar razões para a conservação da Amazônia.
D) convencer o leitor a participar da defesa da Amazônia.
E) alertar os leitores e o governo para problemas da Ama-

zônia.

02. Para ser eficiente como texto comunicativo rápido, o título
do texto é produzido com várias elipses. A forma mais desen-
volvida e adequada desse mesmo título é:
A) Não devemos aceitar a Amazônia dividida em duas.
B) Façamos o possível para manter a integridade da Ama-

zônia.
C) Mantenhamos a floresta em pé e não inteiramente de-

vastada.
D) Conservemos pelo menos a metade das riquezas

amazonenses.
E) Não podemos permitir que metade da Amazônia seja

internacionalizada.

03. “Existe um projeto de lei que vai acelerar a destruição da
Amazônia.”; este primeiro período do texto pode ser reescri-
to de vários modos. A alternativa que mostra uma frase que
modifica o conteúdo original do segmento é:
A) Há um projeto de lei que acelerará a destruição da Ama-

zônia.
B) Existe um projeto de lei acelerador da destruição da

Amazônia.
C) Há um projeto de lei que vai acelerar a destruição da

Amazônia.
D) Existe um projeto de lei que acelerará a destruição da

Amazônia.
E) Existe um projeto de lei para acelerar a destruição

amazonense.

04. “A floresta é responsável pela maioria das chuvas que abas-
tecem o Sul e o Sudeste”; nesse segmento do texto há uma
possibilidade de dupla concordância, ou seja, a forma verbal
abastecem também poderia estar grafada abastece. A alterna-
tiva em que a dupla concordância verbal também se mostra
gramaticalmente possível é:
A) Podem existir muitos projetos para a Amazônia.
B) 75% das árvores foram derrubadas naquela área.
C) Um e outro projeto de lei podem prejudicar a Amazônia.
D) Deve haver preocupações com a destruição da floresta.
E) Existem várias possibilidades de diminuição do problema.

05. A forma verbal garantindo, no segundo parágrafo do texto,
indica, em relação ao segmento anterior, uma noção de:
A) consequência
B) explicação
C) finalidade
D) tempo
E) meio

06. A alternativa em que a mudança de voz verbal (ativa/passiva
ou passiva/ativa) NÃO é feita de forma adequada é:
A) vai acelerar a destruição da Amazônia / a destruição da

Amazônia vai ser acelerada.
B) garantindo uma grande vantagem / sendo garantida

uma grande vantagem.
C) uma árvore na Amazônia é derrubada / derrubam uma

árvore na Amazônia.
D) abastecem o Sul e o Sudeste / o Sul e o Sudeste são

abastecidos.
E) o problema é sério / sério está sendo o problema.

07. Para sua maior eficiência, o texto publicitário deve ser curto.
A alternativa que NÃO indica um processo de encurtamento
do texto é:
A) a não indicação do autor
B) a ausência de detalhes
C) a pontuação estilística
D) a presença de elipses
E) os parágrafos curtos

08. “Cada vez que uma árvore na Amazônia é derrubada, esse
patrimônio fica ameaçado.”; a utilização do pronome demons-
trativo grifado é correta em virtude de referir-se a um elemen-
to textual anterior (anáfora). A alternativa em que o emprego
do demonstrativo destacado está INCORRETO é:
A) O problema atual é este: a derrubada das árvores da

floresta.
B) Esse é o nosso tempo e essa a nossa luta: preservar a

floresta.
C) Nunca mais se terá aquela floresta original do tempo de

nossos avós!
D) As árvores produzem frutos e geram substâncias medi-

cinais; tanto estas quanto aqueles são importantíssi-
mos para o país.

E) A floresta amazônica é responsável pela maioria das chu-
vas que abastecem o Sul e o Sudeste e essas regiões
recebem delas sua energia.

09. O segmento do texto que expressa de forma mais clara uma
opinião do autor do texto é:
A) O problema é sério.
B) E você pode ajudar a impedir.
C) Existe um projeto de lei que vai acelerar a destruição da

Amazônia.
D) A floresta é responsável pela maioria das chuvas que

abastecem o Sul e o Sudeste...
E) Cada vez que uma árvore da Amazônia é derrubada,

esse patrimônio fica ameaçado.
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TEXTO 2 – CARTA DE INTENÇÕES PARA A AMAZÔNIA

Exmo. Sr.
Luís Inácio Lula da Silva
DD Presidente da República Federativa do Brasil

1.  DESMATAMENTO ZERO ATÉ 2015
O Senhor Presidente da República já disse e repetiu que não

é preciso desmatar mais nenhum hectare da Amazônia, onde já
existem áreas suficientemente abertas para assegurar a expansão da
produção agrícola e da pecuária.

Para isso é imprescindível a capacitação e fiscalização dos
critérios para investimentos do BNDES, uma vez que é fundamen-
tal garantir linhas de crédito para quem quer produzir de maneira
limpa, legal e sustentável na Amazônia.

2. A DEFESA IRRESTRITA AO CÓDIGO FLORESTAL
O Senhor Presidente precisa nos assegurar que não vai admi-

tir as ações daqueles que querem acabar com a Legislação Ambiental
do País, em especial o Código Florestal, como a tentativa que já foi
feita em Santa Catarina de transferir para os Estados responsabili-
dade que a Constituição assegura que é da União.

3. A CRIAÇÃO DO PAC DA CIÊNCIA FLORESTAL
Seria válida a transformação do Serviço Florestal Brasileiro

na principal instituição de criação de empreendimentos e mão de
obra de biotecnologia na Amazônia.

Para isso já contamos com duas instituições tradicionais de
pesquisa: IPAM e Goeldi.

E a MP 2186/01 já existente substituiria a Lei de Acesso ao
Patrimônio Genético (PLP 351/02) que garantiria que os 23 mi-
lhões de habitantes da Amazônia fossem contemplados com os
royalties da Floresta.

Assim, Senhor Presidente, o filho do seringueiro poderá se
tornar o cientista que seu pai não pode ser.

“Já que somos um Povo da Floresta temos que inventar uma
Ciência da Floresta”.(....)

 (http://www.amazoniaparasempre.com.br)

10. Os segmentos numerados do texto 2, sequencialmente,
indicam:
A) os motivos de protesto contra a ação governamental.
B) as causas pelas quais lutam o governo e o povo brasilei-

ros.
C) as razões dos protestos internacionais contra o governo

brasileiro.
D) os pontos de reivindicação do movimento responsável

pelo documento.
E) os itens que podem ser negociados na aprovação do

projeto pretendido.

11. A forma de reverência usada para o Presidente da Repú-
blica, como se pode ver no início do texto, é de
“Excelentíssimo”, correspondente ao seguinte tratamen-
to e respectiva abreviação:
A) Sua Excelência – Sa. Exa.
B) Vossa Excelência – V. Exa.
C) Sua Excelência – S. Excia.
D) Vossa Excelência – Va. Exa.
E) Sua Excelência – Sa.  Excia.

12. Ao começar o documento por “O Senhor Presidente já disse
e repetiu que não é preciso desmatar mais nenhum hectare na
Amazônia...”, o autor do texto pretende:
A) ironizar as declarações presidenciais.
B) trazer autoridade para as reivindicações feitas.
C) comprometer o Presidente com a reivindicação inicial.
D) mostrar as contradições do Presidente quanto à reivindi-

cação.
E) fazer com que se obtenha apoio político para as reivindi-

cações.

13. O texto apresenta, ao contrário do que se devia esperar, uma
série de problemas de língua escrita. Na frase “Para isso é
imprescindível a capacitação e fiscalização dos critérios para
investimentos do BNDES...”, o complemento “dos critérios
para investimentos do BNDES” só se aplica ao segundo dos
substantivos anteriores e não aos dois. A melhor redação para
essa mesma frase seria:
A) Para isso é imprescindível a fiscalização dos critérios e a

capacitação dos investimentos do BNDES...
B) É imprescindível, para isso, a fiscalização e capacitação

dos critérios para investimentos do BNDES...
C) Para isso é imprescindível a capacitação dos critérios

para investimentos e a capacitação do BNDES...
D) Para isso é imprescindível a fiscalização dos critérios

para investimentos do BNDES e sua capacitação...
E) Para isso é imprescindível a capacitação dos critérios

do BNDES e a fiscalização de seus investimentos...

14. “O Senhor Presidente da República já disse e repetiu que não
é preciso desmatar mais nenhum hectare da Amazônia, onde
já existem áreas suficientemente abertas para assegurar a ex-
pansão da produção agrícola e da pecuária.

Para isso é imprescindível a capacitação e fiscalização dos
critérios para investimentos do BNDES, uma vez que é fun-
damental garantir linhas de crédito para quem quer produzir
de maneira limpa, legal e sustentável na Amazônia.”

Entre os termos destacados, aqueles que possuem antece-
dentes expressos no texto são:
A) que / onde / isso / quem
B) onde / isso / quem
C) que / onde/ quem
D) que / onde / isso
E) onde / isso

15. “Já que somos um Povo da Floresta temos que inventar uma
Ciência da Floresta”; a forma inadequada de reescrever essa
mesma frase é:
A) Temos que inventar uma Ciência da Floresta já que so-

mos um Povo da Floresta.
B) Como Povo da Floresta que somos, temos que inven-

tar uma Ciência da Floresta.
C) Mesmo que sejamos um Povo da Floresta, temos que

inventar uma Ciência da Floresta.
D) Uma vez que somos um Povo da Floresta temos que

inventar uma Ciência da Floresta.
E) Temos que inventar uma Ciência da Floresta visto

que somos um Povo da Floresta.
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MATEMÁTICA

16. Ao resolver a expressão 
3 3
2 4
  , um aluno procedeu da se-

guinte maneira:

3 3 3 3 6 1
2 4 2 4 6


   


.

A diferença entre o valor correto da expressão e o valor en-
contrado pelo aluno é igual a:

A) 0

B) 0,25

C) 1

D) 1,25

E) 2,25

17. Em Palmas existem x estabelecimentos de saúde municipais e
y estabelecimentos de saúde privados, num total de 95 esta-
belecimentos. Se o número de estabelecimentos municipais
excede em 13 o número de privados, o valor de y é:

A) 37

B) 41

C) 49

D) 54

E) 63

18. Ao final de um ano letivo, as escolas T, U, V, X, e Z apresen-
taram o seguinte resultado:

A única escola onde o número de reprovados corresponde,
aproximadamente, a 1/8 do total de seus alunos está indicada
na seguinte alternativa:

A) T

B) U

C) V

D) X

E) Z

19. Leia o texto abaixo:

A taxa percentual aplicada pelo Banco do Povo corresponde
à seguinte fração:

A)
1

40

B)
1

25

C)
1

15

D)
1

50

E)
1

75

20. A figura abaixo mostra um retângulo ABCD que foi dividido
em quadrados e 8 números que representam a medida do lado
de cada um desses quadrados.

O perímetro do quadrado cujo lado mede y é igual a:

A) 116

B) 100

C) 98

D) 80

E) 76

21. O valor da expressão 
2 316 2 3 2 ( )

2
      é equivalen-

te a:

A) 0

B) 2

C) 8

D) 12

E) 24

Banco do Povo comemora mais de 1800 em-
préstimos realizados desde 2005.

À taxa de 2,5% ao mês, uma pessoa física ou
jurídica pode obter empréstimos cujo valor varia de
R$ 500,00 a R$ 10.000,00.

           (FONTE: www.palmas.to.gov.br)

24 y 22

23
17

25

X
6

5 3

A B

CD
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22. A senha de um computador é formada por um algarismo
seguido de duas vogais distintas. As sequências 5AE e 9IU
são exemplos de senhas. O número máximo de senhas distin-
tas é igual a:
A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500

23. Numa repartição pública existem quatro setores: A, B, C e D.
O quadro abaixo mostra o número de funcionários que traba-
lham nos setores A, B e C.

Setor A Setor B Setor C Setor D
17 26 35 y

Se os números 17, 26, 35 e y, nessa ordem, formam uma pro-
gressão aritmética, a soma dos algarismos de y  corresponde a:
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

24. João possui figurinhas com a foto de jogadores das seleções
de 3 países. O quadro abaixo mostra a distribuição dessas
figurinhas por cada um desses países.

Países Quantidades de figurinhas

Brasil 20

França 20

Itália 10

Escolhendo-se aleatoriamente uma dessas 50 figurinhas, a
probabilidade de que nela haja uma foto de um jogador brasi-
leiro é igual a:
A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
E) 50%

25. Após a realização de uma prova em um concurso público,
verificou-se que:
· 10% dos candidatos inscritos faltaram à prova.
· 3600 candidatos fizeram a prova.

O número total de candidatos que se inscreveram nesse con-
curso foi igual a:
A) 4100
B) 4000
C) 3960
D) 3636
E) 3554

26. Os alunos da 3ª série do ensino médio queriam angariar fun-
dos para sua festa de formatura, e resolveram rifar uma calcu-
ladora, pela qual pagaram R$270,00. Suponha que cada folha
de rifa seja vendida pelos alunos por R$0,75. Para que não
haja prejuízo sobre o valor pago pela calculadora, os alunos
deverão vender o seguinte número mínimo de folhas:

A) 440

B) 420

C) 400

D) 380

E) 360

27. O piso de uma sala tem a forma de um retângulo e sua área
mede 180m2. Se o comprimento desse piso tem três unidades
a mais que a largura, a medida, em metros, do perímetro desse
piso corresponde a:

A) 58

B) 56

C) 54

D) 52

E) 50

28. A média aritmética das 25 notas de uma prova de matemática
foi igual a 6,0. Se o professor aumentar 0,5 em cada uma
dessas 25 notas, e, em seguida, calcular a média de todas elas,
o valor encontrado por ele será de:

A) 5,5

B) 6,0

C) 6,5

D) 7,0

E) 7,5

29. A medida da área de uma face de um cubo é 4 dm2. Esse sólido
tem um volume, em dm3, equivalente a:

A) 64

B) 40

C) 16

D) 12

E) 8

30. Numa loja de roupas, o salário mensal S de um vendedor, em
reais, é calculado pela função S(x)=700+1.02x, onde x repre-
senta, em reais, o valor total das vendas efetuadas pelo ven-
dedor durante um mês. Se em um determinado mês, o salário
de um vendedor dessa loja foi igual a R$2740,00, o total das
vendas efetuadas por ele, em reais, foi igual a:

A) 2000

B) 2040

C) 2200

D) 2500

E) 2700
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31. Atualmente é comum, em microcomputadores com sistemas
operacionais Windows XP/Vista/7 BR, a utilização de
pendrives como dispositivos de armazenamento. Ao termi-
nar de usar esses dispositivos, um usuário deve, com o obje-
tivo de proteger o dispositivo, clicar em um ícone, localizado
na Área de Notificação, no canto inferior direito da tela. Ao se
acionar esse ícone, normalmente se observa uma mensagem
do tipo “Remover Hardware e Ejetar Mídia com Seguran-
ça”. Esse ícone está representado em:

A)

B)

C)

D)

E)

32. Observe a figura abaixo que mostra um microcomputador na
versão Desktop.

 .

Uma impressora jato de tinta é integrada à configuração desse

microcomputador por meio do cabo ,

que contém dois conectores diferentes, um menor, para cone-
xão à impressora, e outro maior, na parte de trás do gabinete.
Esse cabo é conhecido como:
A) BNC
B) PCI
C) AGP
D) USB
E) DDR

33. No uso dos recursos do Windows 7, versão em português, a
execução do atalho de teclado Ctrl + Esc tem o mesmo signi-
ficado que pressionar, por meio do mouse, no seguinte ícone:

A)

B)

C)

D)

E)

34. Do mesmo modo que o Windows Explorer é o ambiente grá-
fico dos sistemas operacionais Windows98/XP/Vista/7, as
distribuições Linux utilizam outros, que executam pratica-
mente as mesmas funções, permitindo a manipulação de pas-
tas e arquivos. Um dos principais ambientes gráficos para
Linux é conhecido por:
A) SLACKWARE
B) MANDRIVA
C) RED HAT
D) UBUNTU
E) KDE

35. Um professor que trabalha na Secretaria Municipal de Edu-
cação de Palmas – TO digitou o texto abaixo no Word 2007,
versão em português.

Da análise do texto acima, verifica-se que foram utilizados os
seguintes recursos de formatação e alinhamento:
A) capitular e centralizado
B) capitular e justificado
C) capitular e distribuído
D) realçar e centralizado
E) realçar e justificado
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36. Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2007, versão em
português, onde foram inseridas:
I - na célula E4, uma fórmula para determinar o menor valor,

dentre todos mostrados em B4, C4 e D4. Procedimento
análogo foi realizado para determinar as expressões em
E5 e E6.

II - na célula F4, uma fórmula para determinar o valor médio,
dentre todos mostrados em B4, C4 e D4. Procedimento
análogo foi realizado para determinar as expressões em
F5 e F6.

As fórmulas inseridas em E5 e F6 são, respectivamente:
A) =MENOR(B5:D5) e =MED(B6:D6)
B) =MÍNIMO(B5:D5) e =MED(B6:D6)
C) =MENOR(B5:D5) e =MED(B6&D6)
D) =MÍNIMO(B5:D5) e =MÉDIA(B6:D6)
E) =MENOR(B5:D5) e =MÉDIA(B6&D6)

37. Dentre os softwares que compõem o pacote MSOffice 2007
BR, o PowerPoint oferece a seguinte possibilidade:
A) criar figuras em formato CDR
B) editar textos em formato ODT
C) organizar agendas em formato DOC
D) modificar planilhas em formato XLS
E) salvar apresentações em formato PPT

38. O BROffice.org 3.2 é um pacote alternativo ao MSOffice e
oferece, na prática, as mesmas funcionalidades. Assim, análo-
gos aos Word, Excel e PowerPoint, os softwares que integram
o pacote são, respectivamente:
A) Writer, Calc e Impress
B) WordStar, Lotus e Impress
C) Writer, Lotus e FreeLance Plus
D) WordStar, SuperCalc e FreeLance Plus
E) Worperfect, Calc e Adobe Presentations

39. Atualmente existe uma ferramenta de microblogging que per-
mite aos usuários o envio e a  leitura de mensagens pessoais de
outros contatos, através da própria web ou através de SMS.
Exemplificando, um usuário Cesar entra em um site e cria uma
conta para poder escrever mensagens, com até 140 caracteres,
para dizer o que está fazendo, compartilhar pensamentos, di-
cas de links e vídeos. Por meio da página, Cesar recebe mensa-
gens de pessoas que ele segue, e as pessoas que seguem Cesar
recebem as dele. Essa ferramenta é conhecida por:
A) sniffer
B) twitter
C) gopher
D) spammer
E) keylogger

40. Para garantir a integridade dos dados, quando se trabalha com
um microcomputador cada vez mais se torna fundamental
gerar cópias de segurança de documentos criados ou altera-
dos. Essa tarefa é conhecida por:
A) boot
B) recover
C) backup
D) rollback
E) deadlock

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Considere as empresas que prestam serviços a áreas de con-
siderável extensão ou onde os documentos são arquivados de
acordo com a origem, por países, estados, regiões. Essas em-
presas utilizam frequentemente o seguinte método de arqui-
vamento:
A) Decimal
B) Numérico
C) Específico
D) Geográfico
E) Automático

42. O tipo de variável do ambiente geral da organização, que diz
respeito a determinadas características da população é o:
A) Legal
B) Social
C) Cultural
D) Econômico
E) Demográfico

43. A influência interpessoal exercida em uma determinada situ-
ação para a realização de objetivos específicos refere-se a:
A) valência
B) estímulo
C) liderança
D) motivação
E) comunicação

44. Considere que o gerente de um setor, de acordo com as nor-
mas, determinou que parte de suas tarefas fosse realizada por
outra pessoa. O fato de transferir autoridade para realizar
tarefas específicas caracteriza a:
A) delegação
B) hierarquia
C) burocracia
D) centralização
E) padronização

45. O perfil de gerente no exercício de sua função, que tem como
característica a habilidade para identificar necessidades da
equipe e resolver conflitos, é o:
A) Empreendedor
B) Recreativo
C) Mediador
D) Receptivo
E) Analítico
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46. Considere que a secretaria de Saúde de uma prefeitura tem
como prática difundida o aleitamento materno, que pretende
atingir, nos próximos cinco anos, 99% das mãe e filhos em
idade de amamentação. Esta prática se refere ao seguinte com-
ponente do planejamento organizacional:
A) Tática
B) Diretriz
C) Política
D) Missão
E) Objetivo

47. A tomada de decisão que ocorre em um ambiente mutável,
com ausência completa de informações e com objetivo obscu-
ro, é a caracterizada como:
A) risco
B) dúvida
C) sombra
D) incerteza
E) turbulência

48. A verificação que ocorre nas empresas, com o objetivo de
examinar se tudo está de acordo com o programa adotado,
com as ordens dadas e com os princípios admitidos, é decor-
rência do elemento da administração denominado:
A) Previsão
B) Controle
C) Organização
D) Coordenação
E) Planejamento

49. As necessidades humanas que dizem respeito à sobrevivên-
cia são conhecidas como:
A) fisiológicas
B) segurança
C) principais
D) sociais
E) estima

50.  Considere que uma empresa deseja confeccionar um manual
que tem como propósito orientar a forma de atuação da em-
presa, dentro e fora de seus limites. Este manual é classifica-
do basicamente como:
A) Técnico
B) Político
C) Estrutural
D) de Organização
E) de Procedimento
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ATENÇÃO

O caderno de questões contém:
1 (uma) folha com o tema da Redação e espaço para  rascunho, e

50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas (A,B,C,D,E), organizadas da
seguinte forma:

de 01 a 15 - Língua Portuguesa; de 16 a 30 - Matemática; de 31 a 40 - Informática;
de 41 a 50 - Conhecimentos Específicos

A duração da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, a marcação da folha de respostas e a transcrição do texto
de redação para o verso da folha de respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo.

INSTRUÇÕES
1. Ao receber o caderno de questões, verifique, de imediato, na capa, se a prova  corresponde ao cargo  para o qual

concorre . Qualquer divergência, comunique ao fiscal de sala.
2. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Qualquer

irregularidade, comunique ao fiscal de sala.
3. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento estão corretos.

Caso contrário, comunique ao fiscal de sala.
4. O caderno de questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão

objeto de correção.
5. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma

delas.
6. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:

• não haverá substituição;
• não deixar de assinar no campo próprio;
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às

respostas;
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o

espaço correspondente à letra a ser assinalada;
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
• não serão consideradas questões:

• não assinaladas;
• com falta de nitidez;
• com mais de uma alternativa assinalada.

7. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.
8. O candidato deverá fazer a  redação definitiva no verso da sua folha de respostas.
9. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.
10. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.
11. Você não poderá levar este caderno de questões da prova.
12. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
13. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas.
14.  Não esqueça seu documento de identidade.

Boa Prova!

1 11 21 31 41

2 12 22 32 42

3 13 23 33 43

4 14 24 34 44

5 15 25 35 45

6 16 26 36 46

7 17 27 37 47

8 18 28 38 48

9 19 29 39 49

10 20 30 40 50

Anote na tabela abaixo suas respostas e destaque




