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SAAE DE RAUL SOARES - MG 

Concurso Público nº 01/2017 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

AJUDANTE ADMINISTRATIVO 

 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados no envelope plástico fornecido na 
entrada.    Deverá ficar sobre a mesa apenas LÁPIS, BORRACHA, CANETAS E DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos.  
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha de Rascunho 

e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO haverá 2ª 

via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 16/10/2017; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Narcisos do século XXI 
 

 O aumento da importância da imagem na vida humana tem acarretado a 
sobreposição  do mundo imaginário ao mundo real. Gradativamente, o homem tem 
optado por priorizar o exterior ao interior. Isso é consequência de uma sociedade que 
exige a propagação e dinamização de padrões estéticos e sociais, que levarão o homem 
à descaracterização massificada.   
 A preocupação do homem quanto à sua figura existe há séculos. O mito de 
Narciso, que se apaixonou por seu reflexo na água e na busca por ele, morreu afogado, é 
um exemplo. Platão também discutia isso. Para ele, o amor imaginário, impossível de se 
realizar, é melhor, pois pode ser perfeito, ao passo que na realidade, nunca é. Mais tarde, 
com os poetas, a imagem novamente ganhou importância, dessa vez, com a idealização 
feminina. Fosse com Marília de Dirceu, fosse com Iracema, de José de Alencar, ambos 
autores tinham em mente a figura de uma mulher, por eles tão necessária.  
 No entanto, o aumento da importância da imagem na vida humana ocorreu 
principalmente a partir do século XX. A preocupação com modelos externos se deu 
segundo um padrão surgido nos Estados Unidos pós-1ª Guerra Mundial, em que o 
"American Way of  Life" de se ter casa própria, carros e filhos, passou a ser a imagem da 
felicidade.   
 Hoje essa preocupação pode ser vista nos jovens, figurativizada na busca pela 
beleza. Podemos acompanhá-la nas milhares de fotos nas redes sociais que tem 
Photoshop para tornar a pessoa perfeita, ou no aumento da procura por clínicas de 
estética e academias, além da grande demanda por produtos de beleza. Essa geração é 
fruto de uma sociedade capitalista que incentiva o consumo  em larga escala, vai 
perdendo sua personalidade e individualidade na busca por ser uma Angelina Jolie ou um 
Brad Pitt, priorizando sempre a beleza externa em detrimento da interna.   
 Assim, podemos perceber que é da natureza do homem preocupar-se com sua 
imagem. No entanto, a preocupação doentia iniciada no século XX não pode se tornar 
obsessiva a ponto de dominar a juventude e espalhar-se por toda a raça humana, que um 
dia pode vir a ser um grande Narciso e matar-se em busca de sua imagem perfeita. 

(Disponível em http://vestibular.uol.com.br) 
 

1. A tese defendida pelo autor é: 
 

a) Nos dias de hoje, a supervalorização da imagem tem levado o ser humano a priorizar 
sua aparência externa em detrimento de suas qualidades interiores. 

b) Atualmente as pessoas têm buscado associar os seus valores externos, no que se 
refere à estética, com o seu interior.  

c) Atualmente, tudo que é considerado valor interior está em evidência em detrimento 
aos valores estéticos.  

d) Hoje, percebe-se que não há como separar valores internos de valores estéticos, o 
que tem levado o indivíduo a uma busca incessante desses valores para a sua vida. 

 

2. O texto é uma dissertação que apresenta em seu desenvolvimento parágrafos 
com alusões históricas, citações, exemplificação e relação de causa e efeito. Este 
último está em evidência no: 
 

a) 2º parágrafo; 
b) 3º parágrafo;  
c) 1º parágrafo; 
d) 4º parágrafo.  
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3. De acordo com o texto: 
 
a) A preocupação do homem pelos valores estéticos é exclusiva e introduzida neste 

século. 
b) Os valores estéticos não sobrepõem os valores intelectuais neste século, devido a 

grande competitividade no mercado de trabalho. 
c) Os valores estéticos estão pautados na natureza humana, porém bastante 

evidenciada na atualidade de forma obsessiva.  
d) A preocupação do homem com os valores estéticos sempre ocorreu sem nenhuma 

evolução durante os anos, ou melhor, séculos.  
  
4. “Gradativamente, o homem tem optado por priorizar o exterior ao interior.” A oração 
destacada exerce em relação à anterior a função de: 
 
a) Complemento nominal;  
b) Objeto direto;  
c) Objeto indireto;  
d) Agente da passiva.  
 
I. “(...) que levarão o homem à descaracterização massificada.” 
II. “(...) que se apaixonou por seu reflexo na água e na busca por ele,(...)” 
III. “(...) que é da natureza do homem preocupar-se com sua imagem.” 
 
5. Pode-se AFIRMAR, respectivamente, em relação às palavras: 
 
a) São dois pronomes relativos e uma conjunção integrante; 
b) São todas conjunções subordinativas;  
c) São todas pronomes relativos;  
d) São todas conjunções integrantes.  
 
Leia o texto a seguir: 
 

Aonde?... 
 
Ando a chamar por ti, demente, alucinada, 
Aonde estás, amor? Aonde... aonde... aonde?... 
O eco ao pé de mim segreda... desgraçada... 
E só a voz do eco, irônica, responde! 
 
Estendo os braços meus! Chamo por ti ainda! 
O vento, aos meus ouvidos, soluça a murmurar; 
Parece a tua voz, a tua voz tão linda 
Cantante como um rio banhado de luar 
 
Eu grito a minha dor, a minha dor intensa! 
Esta saudade enorme, esta saudade imensa! 
E só a voz do eco à minha voz responde... 
 
Em gritos, a chorar, soluço o nome teu 
E grito ao mar, à terra, ao puro azul do céu: 
Aonde estás, amor? Aonde... aonde... aonde?... 

 Florbela Espanca – Poemas de Florbela Espanca 
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6. O título do poema, Aonde?..., é uma pergunta repetida na primeira e na última 
estrofe. O que causa essa pergunta feita pelo eu lírico é: 
 
a) A ausência da pessoa amada; 
b) A falta de perspectiva na vida; 
c) A perda de sua própria identidade;  
d) O olhar para o passado quando já na velhice.  
 
7. No verso “E só a voz do eco à minha voz responde...”; o trecho em destaque só 
NÃO sugere: 
 
a) A angústia do eu lírico diante da ausência da pessoa amada. 
b) A solidão do eu lírico. 
c) O quanto o eco renega a dor do eu lírico.  
d) A tristeza do eu lírico em relação à falta que ele está sentindo.  
 
8. A dor que o eu lírico sente pela ausência do outro ao longo das estrofes: 
 
a) Essa dor vai se aplacando;  
b) Essa dor vai se esvaindo;  
c) Essa dor vai se acentuando;  
d) Essa dor vai se tornando monótona. 
 
9. No verso: “Estendo os braços meus! Chamo por ti ainda!”, o sinal de exclamação 
no final do verso só NÃO sugere: 
 
a) Indignação;  
b) Carinho;  
c) Impaciência;  
d) Revolta.  
 
10. Observe os versos abaixo: 
 
I. “Estendo os braços meus!” 
II. “Eu grito a minha dor” 
III. “soluço o nome teu” 
 
Analisando sintaticamente a combinação dos verbos destacados nos versos, pode-
se AFIRMAR que, quanto à predicação: 
 
a) Os três estão como transitivos diretos;  
b) Os três estão como intransitivos;  
c) O primeiro está como transitivo direto e os demais intransitivos;  
d) O terceiro está como intransitivo.  
 
11. Nos versos: 
 
I. “E só a voz do eco, irônica, responde!” 
II. “O vento, aos meus ouvidos, soluça a murmurar.”  
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Nesses versos há a presença das figuras de linguagem, respectivamente: 
 
a) Personificação – personificação;  
b) Personificação – eufemismo;  
c) Antítese – personificação;  
d) Metáfora – eufemismo.  
 
12. Leia os versos abaixo: 
 

Amar ou odiar, 
Dormir ou acordar, 
Brigar ou namorar, 

Passear ou estudar, 
Aceitar ou protestar  

 
Levando em consideração a conjunção “ou” utilizada nesses versos, pode-se 
AFIRMAR que todas as alternativas traduzem os sentidos dessa conjunção que se 
repete no poema, EXCETO: 
 
a) Exclusão;  
b) Dúvida;  
c) Oposição;  
d) Incerteza. 
 
13. Observe a conjunção “e” empregada nos dois períodos abaixo. 
 
I. Esperei você a tarde e você não apareceu. 
II. Estudou, estudou, estudou e conseguiu ser aprovado.  
 
Sobre esse emprego, é CORRETO afirmar: 
 
a) Em ambos os períodos, as conjunções apresentam o mesmo valor semântico de 

adição. 
b) No primeiro período, a conjunção, semanticamente, estabelece uma relação de 

oposição e no segundo, uma conclusão. 
c) Em ambos os períodos, as conjunções apresentam valores semânticos distintos, mas 

com a mesma classificação sindética.  
d) No primeiro período, a conjunção, semanticamente, estabelece uma relação de adição 

e no segundo, uma conclusão.  
 
14. “Ontem, eu quis falar com a direção. E você, também quis.” No plural e no 
futuro: Amanhã, nós...: 
 
a) Nós queremos falar com a direção e vocês também querem.  
b) Nós quereremos falar com a direção e vocês também quererão.  
c) Nós queremos falar com a direção e vocês também, quererão  
d) Nós queríamos falar com a direção e vocês também queriam.  
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Leia o anúncio a seguir para responder as questões 15 e 16. 
 

 
 

15. No enunciado verbal que aparece em destaque no anúncio (Os aliens querem 
roubar a nova coleção Ben 10 e não adianta você se esconder: ela brilha no 
escuro.), há uma conjunção implícita. Qual o valor semântico do que se afirma no 
enunciado após o dois-pontos? 
 

a) Conclusão;  
b) Explicação;  
c) Alternância;  
d) Causa.  
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16. Que conjunção poderia ser empregada no lugar do dois-pontos? 
 
a) Portanto;  
b) Porém;  
c) Pois;  
d) Contanto.  
 
Leia o poema a seguir para responder as questões 17, 18 e 19. 
 
Vovô 
 
Quando vejo o meu vovô 
Que é pai do meu papai  
Penso que um tempo atrás 
Ele era o que sou  
 
Agora sou criança  
E o vovô também já foi 
A vida é uma balança  
Ontem, hoje e depois  
 
Amanhã talvez quem sabe 
Eu serei um outro avô  
E o filho do meu filho  
Será o que hoje eu sou  

Canção de Sandra Peres e Paulo Tatit  
 
17. Pode-se AFIRMAR que o eu lírico, em seus pensamentos: 
 
a) Pensa sobre a passagem do tempo, como vamos crescendo e envelhecendo; 
b) Pensa sobre a morte dos nossos entes queridos;  
c) Pensa sobre como as pessoas que amamos envelhecem;  
d) Pensa sobre como não nos conhecemos profundamente.  
 
18. Nos versos “A vida é uma balança” o eu lírico: 
 
a) Quis dizer que, na vida, ora ocupamos uma posição, ora outra;  
b) Quis dizer que o que pesa na vida é a velhice;  
c) Quis mostrar como a vida é cheia de desafios e como devemos enfrentá-los;  
d) Quis dizer que não há um ponto de equilíbrio em nossa vida.  
 
19. Pode-se AFIRMAR, de acordo com a última estrofe do poema que: 
 
a) O eu-lírico vê a vida como algo circular, onde todos passamos pelas mesmas etapas. 
b) O eu-lírico repudia a passagem da vida e demonstra seu medo de ter que enfrentar a 

velhice.  
c) O eu-lírico desconhece o seu futuro e se mostra em dúvida em que ele será. 
d) O eu-lírico vê a vida como algo sem perspectiva, pois de nada adianta persistir se um 

dia iremos envelhecer e morrer.  
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20. As formas verbais utilizadas no poema expressam: 
 
a) Ações motivadas pelo percurso da vida que deve ser percorrido e conquistado.  
b) Estados, representando as mudanças do ser humano no decorrer do tempo.  
c) Fenômenos naturais, pois implica acontecimentos que não podem ser negados na 

natureza humana.  
d) Circunstâncias e ações irreparáveis que nos são impostas pelo decorrer dos anos.  
 

 
PROVA DE NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

Responda as questões de 21 a 24 de acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Raul Soares: 
 
21. São Objetivos fundamentais do Município de Raul Soares: 
 
I. Garantir, no âmbito de sua competência, a efetividade dos direitos fundamentais da 

pessoa humana. 
II. Colaborar com os governos Federal e Estadual na constituição de uma sociedade 

livre, justa e solidária. 
III. Promover o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade local. 
IV. Promover adequado ordenamento territorial, de modo a assegurar a qualidade de vida 

de sua população e a integração urbano-rural. 
 
a) Somente a afirmativa I está correta; 
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas; 
c) Todas as afirmativas estão corretas; 
d) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
22. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores 
eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, para um mandato, 
com duração de: 

 
a) Três anos; 
b) Quatro anos; 
c) Seis anos; 
d) Oito anos. 
 
23. A Administração Pública Municipal é indireta quando realizada por, EXCETO: 
 
a) Autarquia; 
b) Prefeitura; 
c) Sociedade de economia mista; 
d) Empresa pública. 
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24. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o 

Executivo. 
b) O território do Município poderá ser dividido em distritos, observado o disposto em Lei 

estadual. 
c) O Poder Executivo do Município é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos 

Diretores Departamentais. 
d) O prazo de validade de concurso público será de 3 anos, improrrogável.  

 
Responda as questões 25 e 26 de acordo com a Lei nº 1.708/1998 que dispõe sobre 
a estrutura de organização da Autarquia, sobre o Plano de organização de pessoal 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Raul Soares. 

 
25. Compete ao SAAE, EXCETO: 
 
a) Operar, manter, conservar e explorar diretamente os serviços de água potável e 

esgoto sanitário; 
b) Lançar e arrecadar a contribuição de melhoria exigível em razão de obra que executar; 
c) Elaborar programas de execução de melhorias sanitárias domiciliares; 
d) Executar o transporte coletivo do município. 
 
26. De acordo com o Capitulo II – Do Provimento dos Cargos – assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Compete ao Diretor do SAAE expedir os atos de provimento dos cargos. 
b) A deficiência física e a limitação sensorial não constituirão impedimento ao exercício 

de cargo público, exceto quando consideradas incompatíveis com a natureza das 
atribuições a serem desempenhadas. 

c) O servidor que desejar solicitar exoneração do cargo que ocupa deverá fazê-lo com 
antecedência mínima de 30(trinta) dias. 

d) A posse de pessoal para o exercício de atribuições dos cargos integrantes do Quadro 
Permanente do SAAE será autorizada pelo Presidente da Câmara, independente de 
dotação orçamentária e financeira. 

 
27. O ato administrativo que falta elemento relativo à finalidade de interesse 
público, estará caracterizado pelo desvio de poder, ferindo o princípio básico da: 
 
a) Publicidade; 
b) Impessoalidade; 
c) Legalidade; 
d) Eficiência. 
 
28. De acordo com a Constituição Federal, o servidor público estável só perderá o 
cargo: 
 
I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 
III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 
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a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Todas as afirmativas estão incorretas; 
c) Somente a afirmativa I está correta; 
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 
29. O SAAE de Raul Soares publica um edital de licitação, nos termos da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para a contração de empresa para reforma da Estação de 
Tratamento de Água com valor estimado de R$ 250.000,00. A modalidade de 
licitação deverá ser: 
 
a) Convite; 
b) Concurso; 
c) Leilão; 
d) Tomada de Preços. 
 
30. Considerando o previsto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A licitação será sigilosa. 
b) O procedimento licitatório previsto na lei 8.666/93 caracteriza ato administrativo 

informal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública. 
c) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e 

favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. 
d) Somente o Prefeito é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral 

em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. 
 
 

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

31. A imagem abaixo demonstra 2 células de uma planilha do MS-Excel 2007: 

 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As células A1 e B1 estão formatadas como Data Abreviada e Moeda; 
b) As células A1 e B1 estão formatadas como Data Completa e Número; 
c) As células A1 e B1 estão formatadas como Data Abreviada e Número; 
d) As células A1 e B1 estão formatadas como Data Completa e Moeda. 

 
32. São funções oferecidas pelo MS-Excel 2007 durante a construção de uma 
planilha, EXCETO: 
 
a) Hoje; 
b) Se; 
c) Soma; 
d) Enquanto. 
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33. Assinale a alternativa em que todos os itens são tipos de gráficos que o MS-
Excel 2007 oferece: 
 
a) Pizza, Linhas, Área, Bolhas; 
b) Barras, Capacidade, Área, Dispersão; 
c) Bolhas, Barras, Pizza, Volume; 
d) Capacidade, Dispersão, Volume, Linhas. 

 
34. Todas as alternativas abaixo são possibilidades oferecidas através da 
navegação na internet utilizando um navegador, EXCETO: 
 
a) Efetuar download de arquivos e programas; 
b) Comprar produtos e contratar serviços; 
c) Consumir conteúdo interativo (música, vídeos e clipes); 
d) Substituir periféricos e placas do computador. 
 
35. Julgue as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA: 

 
I. A funcionalidade principal do MS-Word e MS-Excel é a edição de textos e a confecção 

de planilhas, respectivamente.  
II. O MS-Word permite a utilização de todas as fórmulas disponíveis no MS-Excel. 
III. É possível aumentar o espaçamento entre as linhas de um documento do MS-Word. 
IV. Arial, Calibri e Verdana são opções de fonte disponíveis em um documento do MS-

Word. 
 

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras; 
b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras; 
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras; 
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 

 
36. Observe o texto abaixo:  
 

A previsão do tempo para esta semana na cidade de São Paulo é de 
nebulosidade variada e sol entre nuvens. De acordo com o 5º Distrito do 
Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas devem variar de 16ºC 
a 28ºC. A umidade relativa do ar ficará entre 30% e 75%. 

 
Podemos afirmar que foram utilizadas as seguintes ferramentas oferecidas pela MS-
Word 2007, EXCETO: 
 
a) Justificação do texto; 
b) Itálico; 
c) Sublinhado; 
d) Negrito. 
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37. Julgue as afirmativas abaixo, sobre manipulação de arquivos no MS-Windows 7, 
e assinale a alternativa CORRETA: 
 
I. Ao ativar o atributo “Oculto” de um arquivo, ele nunca mais poderá ser visualizado. 
II. Ao ativar o atributo “Somente leitura” de um arquivo, ele não pode ser deletado ou 

duplicado. 
 

a) Somente afirmativa I é verdadeira; 
b) Somente afirmativa II é verdadeira; 
c) As afirmativas I e II são verdadeiras; 
d) As afirmativas I e II são falsas. 
 
38. No painel de controle do MS-Windows 7 encontramos várias possibilidades de 
configurações, EXCETO: 

 
a) Configurações de rede; 
b) Configurações de mouse; 
c) Configurações de som; 
d) Configurações de cabo. 
 
39. São perigos existentes durante a navegação na internet, EXCETO: 
 
a) Download de arquivos maliciosos; 
b) Furto de informações bancárias; 
c) Backup de segurança; 
d) Ataques cibernéticos. 
 
40. Considerando o diretório Documentos, que é criado em uma instalação padrão 
do MS-Windows 7, podemos ordenar os arquivos e pastas desse diretório por, 
EXCETO: 

 
a) Nome; 
b) Tamanho; 
c) Tipo; 
d) Caracteres. 
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato 
ao final da prova. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 

 
 

1  A  B  C  D        21  A  B  C  D 

                         

2  A  B  C  D        22  A  B  C  D 

                         

3  A  B  C  D        23  A  B  C  D 

                         

4  A  B  C  D        24  A  B  C  D 

                         

5  A  B  C  D        25  A  B  C  D 

                         

6  A  B  C  D        26  A  B  C  D 

                         

7  A  B  C  D        27  A  B  C  D 

                         

8  A  B  C  D        28  A  B  C  D 

                         

9  A  B  C  D        29  A  B  C  D 

                         

10  A  B  C  D        30  A  B  C  D 

                         

11  A  B  C  D        31  A  B  C  D 

                         

12  A  B  C  D        32  A  B  C  D 

                         

13  A  B  C  D        33  A  B  C  D 

                         

14  A  B  C  D        34  A  B  C  D 

                         

15  A  B  C  D        35  A  B  C  D 

                         

16  A  B  C  D        36  A  B  C  D 

                         

17  A  B  C  D        37  A  B  C  D 

                         

18  A  B  C  D        38  A  B  C  D 

                         

19  A  B  C  D        39  A  B  C  D 

                         

20  A  B  C  D        40  A  B  C  D 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

 


