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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

O JOVEM NÃO TEM MAIS O MESMO MEDO DO HIV
1 Na última semana, participei em Brasília de um 

grupo de trabalho no Ministério da Saúde para definir 
o “briefing” (informações, orientações) para que as 
agências de publicidade desenvolvam o esboço das 
campanhas do Dia Mundial da Aids (10 de dezembro) e 
do Carnaval 2012.

2 Especialistas e representantes de diversos setores 
da sociedade foram discutir qual será o foco dessas 
campanhas. Já há alguns anos o Brasil vive uma situação 
de “epidemia concentrada”, ou seja, alguns grupos estão 
mais vulneráveis e merecem atenção especial.

3 Neste ano, os jovens continuam como um foco 
importante de cuidado. Entre os jovens, dois grupos 
chamam atenção: as meninas, com suas dificuldades em 
negociar o uso do preservativo e sua confiança cega nos 
jovens companheiros; e os garotos que fazem sexo com 
outros garotos e têm se descuidado com frequência em 
suas novas experiências.

4 Dados sugerem que, em 35% dos casos novos em 
jovens, a transmissão se deu entre dois homens.

5 Discutir a valorização da autoestima e da vida e o 
combate ao estigma, ao preconceito e à violência é parte 
dos objetivos da campanha do Ministério da Saúde.

6 Outro foco é mostrar a importância, mesmo nos dias de 
hoje, do cuidado, da prevenção e da administração dos 
riscos no caso da Aids.

7 Hoje, o jovem não vê o vírus HIV como sendo aquele 
mesmo bicho de sete cabeças que as gerações anteriores 
enxergavam.

8 Houve uma banalização da doença, talvez por um 
afastamento dos períodos mais críticos da epidemia, 
da chegada de tratamentos mais eficazes ou, ainda, do 
uso de profilaxia (prevenção) com remédios em alguns 
casos especiais.

9 Mas a história está longe de ser resolvida. O vírus está 
aí, as pessoas continuam a se infectar em velocidade 
semelhante à dos últimos anos, e os jovens que têm 
uma longa vida sexual pela frente não gerenciam bem 
os seus riscos.

10 O que fazer? Trabalhar a informação mais e melhor! 
Tentar mexer nas ideias e nas emoções é um caminho!

(BOUER, Jairo. Folha de São Paulo, 17/10/11.)

1. A leitura integral do texto permite ao leitor depreender 
as ideias abaixo, EXCETO:

A) o Ministério da Saúde já está trabalhando a 
campanha do Dia Mundial da Aids, em dezembro, 
e do carnaval de 2012;

B) os jovens constituem o único foco da campanha, por 
estarem tendo relações sexuais sem preservativos e 
com parceiros do mesmo sexo;

C) a campanha abordará a valorização da autoestima 
e da vida, bem como o combate ao estigma, ao 
preconceito e à violência;

D) a campanha mostrará ainda a importância da 
prevenção e da administração dos riscos no caso da 
Aids;

E) as autoridades preocupam-se com o fato de o jovem 
estar se descuidando da Aids, num processo de 
banalização da doença.

2. O título informa que “o jovem não tem mais o mesmo 
medo do HIV”. Segundo o texto, esse fato ocorre porque:

A) os preservativos têm sido uma arma eficaz para 
combater o risco de infecção;

B) as campanhas educativas têm produzido efeito 
positivo, levando os jovens à necessária prevenção;

C) poucos jovens nos últimos anos contraíram a 
doença, em razão da crescente conscientização na 
prática do ato sexual;

D) foram descobertos medicamentos que praticamente 
erradicaram a doença;

E) houve uma banalização da Aids, á medida que 
passou seu período mais crítico e o tratamento 
tornou-se mais eficaz.

3. Na conclusão do texto, podem ser depreendidas as ideias 
abaixo, EXCETO:

A) o problema de transmissão do HIV não deverá ter 
solução tão cedo;

B) a infecção de pessoas pelo HIV ainda ocorre em 
níveis semelhantes aos dos últimos anos;

C) a população de vida sexual mais longa costuma ser 
menos cuidadosa com relação aos riscos de contrair 
o HIV;

D) para diminuir a propagação do vírus HIV é preciso 
investir em preservativos e em medicamentos;

E) a informação e a movimentação de ideias e emoções 
podem ser possíveis encaminhamentos contra a 
propagação do vírus.

4. No trecho “Já há alguns anos o Brasil vive uma situação 
de ‘epidemia concentrada’” (parágrafo 2), o verbo 
HAVER foi corretamente empregado, no sentido de 
tempo decorrido. Das frases abaixo, está INCORRETA, 
quanto ao emprego do verbo HAVER a seguinte:

A) Há dois anos houve uma campanha semelhante.
B) Só há três horas foi divulgada a notícia da nova 

campanha.
C) A campanha estava há dois dias de completar o 

segundo mês.
D) Há tempos o governo alerta para os ricos da Aids.
E) Esteve aqui há dez dias o representante do 

Ministério da Saúde.

5. A palavra MESMO que aparece no título do texto “o 
jovem não tem mais o MESMO medo do HIV” foi 
empregada no sentido de:

A) igual;
B) citado;
C) constante;
D) próprio;
E) exatamente.

6. Na oração “PARA QUE as agências de publicidade 
desenvolvam o esboço das campanhas do Dia Mundial 
da Aids (1º de dezembro) e do Carnaval 2012” (parágrafo 
1), a conjunção em caixa alta exprime o sentido de:

A) tempo;
B) causa;
C) finalidade;
D) consequência;
E) meio.
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7. A expressão em caixa alta no trecho “OU SEJA, alguns 
grupos estão mais vulneráveis e merecem atenção 
especial” (parágrafo 2) pode ser substituída, sem prejuízo 
para o sentido, por:

A) em tese;
B) quer dizer;
C) sem dúvida;
D) com efeito;
E) em suma.

8. O verbo em caixa alta no trecho “com suas dificuldades 
em NEGOCIAR o uso do preservativo” (parágrafo 3) 
faz parte de um grupo de verbos, alguns dos quais, ao se 
flexionar, podem apresentar ditongação no radical. Por 
erro de flexão verbal, está INCORRETA a seguinte frase:

A) Todos anseiam por bons resultados com a 
campanha.

B) Ninguém negocia a própria saúde.
C) Os medicamentos propiciam bons resultados no 

tratamento.
D) Só não se cuida quem odeia a própria vida.
E) Por favor, arreie os embrulhos sobre a mesa.

9. Das alterações feitas na redação do trecho “e o combate 
ao estigma, ao preconceito e à violência é parte dos 
objetivos da campanha” (parágrafo 5), aquela em que o 
emprego do acento indicativo da crase está INCORRETO 
é:

A) e o combate ao estigma, ao preconceito e à essa 
violência que persegue os soropositivos.

B) e o combate ao estigma, ao preconceito e à mesma 
violência que persegue os soropositivos.

C) e o combate ao estigma, ao preconceito e à idêntica 
violência que destrói as esperanças humanas.

D) e o combate ao estigma, ao preconceito e às ofensas 
que humilham os soropositivos.

E) e o combate ao estigma, ao preconceito e às atuais 
ofensas que destroem as esperanças humanas.

10. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que as duas 
palavras recebem acento gráfico em obediência à mesma 
norma é:

A) última / vírus;
B) agências / será;
C) vulneráveis / saúde;
D) Brasília / Ministério;
E) está / aí.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PETRÓPOLIS

11. Durante os primeiros anos da colonização brasileira, 
o governo de Portugal não teve condições necessárias 
para empreender ações que viabilizassem a exploração 
econômica do espaço colonial. Por conta deste impasse, 
o sistema de capitanias hereditárias foi adotado como um 
sistema de administração indireta em que a Coroa abria 
mão de várias obrigações e gastos com a colonização, 
repassando-as para a responsabilidade de particulares. O 
donatário, recebedor da capitania hereditária, tinha entre 
outros direitos, realizar a doação de sesmarias para os 
demais colonizadores.

Acerca do termo “sesmaria” pode-se afirmar que:

I. significava no período do Brasil Colônia uma parte 
de terra que media 6 (seis) hectares;

II. era empregado para todo terreno pertencente 
à Coroa Portuguesa onde não era observado o 
desenvolvimento de atividades econômicas ou a 
ocupação do espaço colonial;

III. a possibilidade de doação de sesmarias era 
importante, pois o espaço colonial brasileiro tinha 
grandes dimensões;

IV. é sinônimo de capitanias hereditárias por tratar-se 
de doação.

Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:

A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I, II e III;
E) II, III e IV.

12. O município de Petrópolis está situado:

A) em Coroados;
B) na Serra da Estrela;
C) em Correias;
D) na Serra Velha;
E) na Serra da Mantiqueira.

13. Na primeira metade do século XIX a maioria dos colonos 
que chegou a Petrópolis era natural de aldeias localizadas 
nos bispados de Treves e Mogúncia, na Renânia e 
Westphália (Grão-Ducado de Hesse-Darmstadt e no 
Ducado de Nassau) região atualmente conhecida pelo 
nome de Hunsrück, localizada na confluência dos rios 
Reno e Mosel.( www.petropolis.rj.gov.br ). É correto 
afirmar que esses colonos eram de origem:

A) finlandesa;
B) alemã;
C) portuguesa;
D) holandesa;
E) inglesa.
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14. José Maria da Silva Paranhos Júnior, o conhecido Barão 

do Rio Branco, nasceu noRio de Janeiro, em abril de 
1845. Sua maior contribuição ao país foi a consolidação 
das fronteiras brasileiras, em especial por meio de 
processos de arbitramento ou de negociações bilaterais. 
Em 1903, assinou com a Bolívia o tratado de Petrópolis, 
pondo fim ao conflito dos dois países em relação ao 
território do:

A)   Acre, que passou a pertencer ao Brasil mediante 
compensação econômica e pequenas concessões 
territoriais;

B) Amapá , que passou a pertencer ao Brasil e não mais 
à França e a fronteira foi definida no rio Oiapoque;

C)  Paraná, que passou a pertencer ao Brasil e não 
mais à Argentina e, por isso, ficou conhecido como 
imperialista;

D) Paraná, que passou a pertencer ao Brasil mediante 
compensação econômica e pequenas concessões 
territoriais;

E) Amapá, que passou a pertencer ao Brasil mediante 
troca e a fronteira foi definida no rio Oiapoque.

15. Petrópolis, município da região serrana do estado do Rio 
de Janeiro, conhecido como cidade Imperial, tem como 
limites:

A) São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Magé, 
Guapimirim, Duque de Caxias, Miguel Pereira, 
Paty do Alferes;

B) Itaboraí, Rio Bonito, Guapimirim, Nova Friburgo, 
Silva Jardim, Teresópolis, Magé;

C) São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Magé, 
Itaboraí, Rio Bonito, Guapimirim, Nova Friburgo;

D) Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim, Casimiro de 
Abreu, Macaé, Trajano de Morais, Bom Jardim, 
Duas Barras e Teresópolis;

E) São José do Vale do Rio Preto, Magé, Itaboraí, Rio 
Bonito, Guapimirim, Paty do Alferes, Duque de 
Caxias e Nova Friburgo.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16. A série de palavras a seguir segue uma determinada regra 
lógica:

MARCA
BARBUDO
CONCERTA
DARDO
ENVIE
FAROFA
_____?____

Das palavras propostas nas opções, a única que poderia 
continuar a mesma série, substituindo a interrogação, é:

A) ARROIO;
B) MAREMOTO;
C) GIGANTE;
D) CONFUSÃO;
E) ELEFANTE.

17. O quadro de figuras apresentado a seguir segue uma 
determinada regra lógica:

De acordo com essa mesma regra lógica, a figura que deveria 
ser colocada no lugar da interrogação, é:

A) ∪;
B) ⇓;
C) ∞;
D) ⊃;
E) ♦.

18. Paulo é padeiro e presidente da Associação de 
Comerciantes e Prestadores de Serviços da rua K. Fazem 
parte da Associação, além de Paulo, um açougueiro, um 
marceneiro e um alfaiate. José, que não é o açougueiro, é 
irmão do marceneiro; Rafael não gosta do açougueiro. As 
profissões de Vinícius, Rafael e José são respectivamente:

A) alfaiate, marceneiro e açougueiro;
B) açougueiro, marceneiro e alfaiate;
C) marceneiro, alfaiate e açougueiro;
D) açougueiro, alfaiate e marceneiro;
E) marceneiro, açougueiro e alfaiate.



5

Agente Previdenciário - Nível Fundamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - INPAS

19. Um avião, que regressava dos Jogos Pan-americanos, 
transportava cinco atletas que foram os cinco primeiros 
colocados de uma mesma prova. Numa entrevista 
coletiva, cada um deles fez uma afirmação:

• André disse: “Eu não fui o último”;
• Bernardo disse: “Carlos foi o terceiro”;
• Carlos disse: “André ficou classificado depois do 

Éder”;
• Danilo disse: “Éder foi o segundo”;
• Éder disse: “Danilo não foi o primeiro”.

Não se sabe por qual motivo, mas André e Éder mentiram 
em suas afirmações e os demais falaram verdades. A ordem 
de classificação desses atletas, do primeiro ao quinto lugar 
nessa prova, foi:

A) Éder, Danilo, Carlos, Bernardo e André;
B) Danilo, Carlos, Éder, André e Bernardo;
C) Carlos, Éder, Danilo, Bernardo e André;
D) Danilo, Éder, Carlos, Bernardo e André;
E) Éder, Carlos, André, Bernardo e Danilo.

20. Uma balança, daquelas de feirante, com dois pratos, está 
equilibrada contendo num dos pratos cinco melões e 
quatro maçãs e no outro prato, dois melões e dez maçãs. 
Supondo que todos os melões sejam exatamente iguais, 
o mesmo ocorrendo com todas as maçãs, a quantidade 
de maçãs que corresponde em peso a um melão é:

A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4;
E) 5.

21. Um código secreto é formado por três letras diferentes 
e, sobre esse código, temos as seguintes informações:

I. ABC não apresenta nenhuma letra correta desse 
código;

II. DEF só apresenta uma letra correta e que está na 
posição correta;

III. FAB apresenta uma só letra correta, mas na posição 
errada;

IV. EDG apresenta uma só letra correta, mas na posição 
errada;

V. HDC apresenta uma só letra correta e na posição 
correta.

Logo, esse código secreto é:

A) FGH;
B) GAH;
C) HDF;
D) HGF;
E) GHA.

22. Um professor recebeu da direção da Escola 324 livros 
para distribuir com seus 35 alunos. A quantidade mínima 
de livros que esse professor ainda precisa comprar, para 
que todos os seus alunos recebam a mesma quantidade 
de livros, sem sobrar nenhum, é:

A) 9;
B) 12;
C) 18;
D) 22;
E) 26.

23. A idade de Maria está para 5 assim como a idade de Ana 
está para 2. Se a soma das duas idades é 49 anos, a idade 
de Ana, em anos, é:

A) 10;
B) 12;
C) 14;
D) 16;
E) 30.

24. Uma impressora consegue imprimir 12 páginas em um 
minuto na velocidade de rascunho. O tempo que essa 
mesma impressora levará, para imprimir nessa mesma 
velocidade 6000 páginas, será de:

A) 6 h 15 min;
B) 7 h;
C) 7 h 30 min;
D) 8 h;
E) 8 h 20 min.

25. A sequência a seguir obedece a uma determinada regra 
lógica: 

2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10, 15, 12 ?.

Seguindo essa mesma regra lógica, o próximo número da 
sequência, que substituirá a interrogação, é:

A) 18;
B) 16;
C) 15;
D) 14;
E) 12.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Segundo a Constituição da República Federativa do 
Brasil em vigor, a assistência social será prestada a quem 
dela necessitar independente de contribuição à seguridade 
social. Dentre seus objetivos, pode-se destacar a (o):

A) defesa da democracia no acesso aos bens e serviços;
B) amparo às crianças e adolescentes carentes;
C) integração aos serviços comunitários de saúde;
D) igualdade no acesso e permanência na escola;
E) gratuidade nos serviços de assistência e previdência 

social.

27. De acordo com a Legislação Previdenciária – Lei 
8.213/91 - a previdência social é regida por alguns 
princípios e objetivos. Dentre eles, destaca-se:

A) previdência complementar facultativa, custeada 
por contribuição adicional;

B) contribuição obrigatória facultativa destinada aos 
trabalhadores rurais e urbanos;

C) uniformidade nos gastos referentes aos beneficios 
trabalhistas;

D) seletividade nos gastos com dependentes;
E) efetividade, por parte do Estado, na implentação do 

regime geral de previdencia social.

28. São considerados beneficários do Regime Geral de 
Previdência Social, na condição de dependentes do 
segurado:

A) os aposentados por qualquer moléstia de saúde;
B) aqueles que recebem salário-família;
C) os inscritos no Regime Geral de Previdência 

Complementar, com exceção dos idosos;
D) os companheiros ou companheiras que comprovem 

relação instável como o segurado;
E) o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho 

não emancipado, de qualquer condição menor de 
21 (vinte e um) ou inválido.

29. Segundo a análise de Schellenberg, a administração dos 
arquivos correntes assume importância para o governo 
e sua eficácia pode ser comprovada pela eficiênca na 
organização e administração dos documentos. Ainda, 
segundo o autor, o aperfeiçoamento na administração e 
organização da documentação influi na:

A) gestão dos recursos previdenciários e atuariais;
B) comunicação entre os diversos setores das empresas 

governamentais;
C) execução das funções governamentais;
D) forma de gestão dos fundos públicos da previdência 

social;
E) compreensão dos problemas correntes na 

admnistração pública federal.

30. Na Constituição da República da Federativa do Brasil 
em vigor, alguns elementos diferenciam as ações no 
âmbito da previdência e assistência social. Com relação 
à previdência social, um dos elementos diferenciadores 
é o (a):

A) acesso universal aos benefícios previdenciários;
B) forma de cálculos para fins de pensão aos 

beneficiários;
C) diagnóstico das condições de vida da população 

carente;
D) caráter contributivo e de filiação obrigatória;
E) proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice.

31. A Lei nº6501/2007 dispõe sobre o parcelamento de 
débitos previdenciários junto ao Instituto de Previdência 
e Assistência Social do Servidor Público do Município 
de Petrópolis. Dentre os critérios estabelecidos para o 
pagamento dos débitos, pode-se destacar:

A) o auxílio, por parte do executivo municipal, para 
quitação dos débitos previdenciários que não 
comprometa 50% da receita corrente;

B) a previsão, em cada acordo, de parcelamento 
máximo de até 60 (sessenta) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas e de quatro parcelas para cada 
competência em atraso;

C) que ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer 
parcelas, incidirão juros de mora de 20% (vinte 
por cento) por ano ou fração, desde a data do 
vencimento até a data do pagamento;

D) a contribuição mensal de cada servidor municipal 
para quitação dos débitos desde que não ultrapasse 
30% (trinta por cento) da sua renda bruta;

E) a  implementação do regime geral de previdência 
complementar como forma de compensação das 
despesas da previdência pública destinadas ao 
servidor municipal.

32. Quando um trabalhador - que contribui regularmente para 
a Previdência Social – encontra-se, por motivo de saúde, 
impossibilitado de exercer suas atividades profissionais 
por mais de 15 (quinze dias) consecutivos – a Legislação 
Previdenciária possibilita que este trabalhador receba o:

A) auxílio-creche;
B) Bolsa Família;
C) auxílio-doença;
D) curso de reciclagem;
E) Benefício de Prestação Continuada.
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33. Dentre os benefícios concedidos pela Legislação 
Previdenciária um deles é a pensão por morte. Um 
dos casos em que se aplica este benefício, em caráter 
provisório, é a pensão por morte presumida. Este 
benefício é aplicado no caso de:

A) desaparecimento do segurado por motivo de 
catástrofe, acidente ou desaparecimento, a contar 
da data da ocorrência, mediante prova hábil;

B) sentença judicial que comprove o parentesco com o 
segurado;

C) apresentação do atestado de óbito como prova de 
ausência do segurado;

D) haver mais de um beneficiário do segurado, 
mediante comprovação judicial;

E) solicitação dos dependentes aos órgãos 
previdenciários competentes com apresentação de 
documentação médica do segurado.

34. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil 
em vigor, a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem:

A) redução das desigualdades sociais e regionais no 
acesso aos bens e serviços assistenciais;

B) execução de ações de vigilância sanitária em todo 
território nacional;

C) implementação do Serviço Único de Saúde com 
transparência na alocação dos recursos;

D) redução do risco de doença e outros agravos e ao 
acesso universal igualitário às ações e serviços para 
a sua promoção, proteção e recuperação;

E) caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão, participação dos 
trabalhadores, empresários e do Governo com seus 
órgãos colegiados.

35. De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil em vigor, a administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a 
determinados princípios. Dentre estes princípios, pode-se 
destacar:

A) remuneração condizente com o desempenho no 
cargo designado ao servidor público;

B) atendimento das demandas colocadas pelo 
contribuinte e seus dependentes;

C) isenção no tratamento das prioridades apresentadas 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;

D) garantia de neutralidade na avalição dos servidores 
públicos e aqueles ocupantes de cargo de confiança;

E) legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.
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ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

1. Você está recebendo do Fiscal de Sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.

2. Confira o Caderno de Questões. Verifique se estão impressas as 35 (trinta e cinco) questões de múltipla-escolha, cada 
uma com 5 (cinco) opções  (A, B, C, D, E). Verifique ainda se a numeração das questões está distribuída de acordo 
com o Edital:

 01 a 10  - Língua Portuguesa; 
11 a 15  - História e Geografia de Petrópolis
16 a 25 - Raciocínio Lógico
26 a 35 - Conhecimentos Específcos  

3. Verifique em seguida seus dados na Folha de Respostas: nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento. 
Qualquer  irregularidade comunique de imediato ao Fiscal de Sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

4. A prova terá duração de 4 horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.

5 Leia atentamente cada questão e assinale na Folha de Respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma 
delas. Esta será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento da Folha de Respostas e sua 
respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição da Folha de Respostas 
por erro do candidato.

6. Observe as seguintes recomendações relativas à Folha de 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.
 Será atribuída nota zero às questões:
 • não assinaladas;
 • com falta de nitidez;
 • com mais de uma alternativa assinalada;
 • emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.

7. O Fiscal de Sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do 
Coordenador de Local.

8. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas após 60 (sessenta) minutos contados do 
seu efetivo início.

9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotações durante a prova no Caderno de Questões.

10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de 
início das provas.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine a prova.

12. Ao terminar a prova, entregue ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas e o Caderno de Questões. Não é permitido ao 
candidato,  após terminar a prova, levar o Caderno de Questões.

Boa Prova!

ESPAÇO PARA MARCAÇÃO DE SUAS RESPOSTAS

1 6 11 16 21 26 31
2 7 12 17 22 27 32
3 8 13 18 23 28 33
4 9 14 19 24 29 34
5 10 15 20 25 30 35


