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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 

OPERADOR DE ETA/ETE 

 

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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. O Decreto Federal 5.440 de 04 de maio de 2005 estabelece definições sobre o 
controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento. Sobre estas 
definições, relacione a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(I) Sistemas integrados (    ) água que não oferece riscos à saúde, 

sendo destinada para consumo humano. 
(II) Água potável (    ) área que abrange o fornecimento de água 

pelo sistema de abastecimento. 
(III) Unidade de informação (    ) sistemas que abastecem diversas 

localidades simultaneamente 
(IV) Sistemas isolados (    ) sistemas que abastecem isoladamente 

bairros. 
 
a) III, II, I e IV; 
b) II, IV, I e III; 
c) II, III, I e IV; 
d) III, I, II e IV. 
 
2. Na prestação de serviços de fornecimento de água, contemplado no Decreto 
Federal 5.440 de 04 de maio de 2005, é assegurado ao consumidor (I) o direito de 
receber nas contas mensais informações sobre a qualidade da água, como (II) o 
resumo mensal dos resultados das análises referente aos parâmetros básicos de 
qualidade da água e (III) alerta sobre possíveis danos a que estão sujeitos. Assinale 
a alternativa CORRETA: 
 
a) Apenas I e II estão corretas; 
b) Apenas I e III estão corretas; 
c) Apenas II e III estão corretas; 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
3. De acordo com a Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da 
Saúde, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Água para o consumo humano é aquela destinada para usos não nobres, como por 

exemplo, água para lavar a calçada. 
b) A água tratada é o resultado da água submetida a processos exclusivamente físicos e 

água potável exclusivamente à processos químicos. 
c) Os padrões de potabilidade e organoléptico são parâmetros de aceitabilidade do 

consumidor e por isso não confere risco à saúde e nem possuem parâmetros 
definidos.  

d) Quando algum ponto de coleta apresenta alteração em algum parâmetro analítico é 
necessário realizar a recoleta que é a ação de coletar nova amostra. 
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4. Das exigências aplicáveis ao Sistema de Abastecimento de água que constam na 
Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Os sistemas de abastecimento de água para consumo humano devem contar com 

responsável técnico. 
b) Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por 

processo de desinfecção. 
c) A rede de distribuição de água para consumo humano deve ser operada sempre com 

pressão negativa em toda sua extensão. 
d) As águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a processo de 

filtração. 
 
5. A Secretaria do Estado de Saúde de Alagoas divulgou uma nota dizendo: 
 
“E por essa escassez de água potável para consumo humano nos municípios atingidos 
pelas fortes chuvas, a Sesau está disponibilizando _________para essas localidades. O 
___________ irá ajudar na desinfecção da água para que a população possa utilizá-la 
sem medo de se contaminar com essas doenças. É importante orientar a população que o 
___________ deve ser utilizado apenas em alimentos e na água a ser consumida.” 

http://www.saude.al.gov.br/2017/06/02/alagoas-recebera-27-kits-de-medicamentos-
enviados-pelo-ministerio-da-saude 

 

De acordo com seus conhecimentos sobre os produtos químicos utilizados no 
tratamento de água, assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos espaços 
vazios. 
 
a) Hipoclorito de sódio; 
b) Aguarrás; 
c) Sulfato de sódio; 
d) Ácido bórico. 
 
6. A Cólera é das doenças causadas pelo contato do homem com água 
contaminada. Esta acarreta infecção intestinal aguda que se caracteriza por início 
súbito de vômito, desidratação rápida, cianose (coloração azul da pele), colapso, 
coma e morte. Sobre esta doença assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Infecção exclusivamente viral via fecal-oral, no qual ocorre o aparecimento de pele e 

olhos amarelados uma semana após o contágio. 
b) Conhecida também como barriga d’água, esta doença é uma infecção transmitida pelo 

parasita Schistosoma. 
c) Transmitida principalmente pelos ratos de esgoto, ou melhor, pela urina deles em 

contato com o ser humano. 
d) Causada pela bactéria VibrioCholerae e pode ser adquirida via fecal-oral. 

 
 
 
 
 
 
 



Prova de Operador de ETA/ETE 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2017 – SAAE DE RAUL SOARES - MG.    - 4 - 

7. O pH é um dos parâmetros mais utilizados no controle de qualidade da água. 
Esta medida possui grande importância durante o tratamento de água, devido ao 
fato de alguns produtos químicos só funcionarem de forma adequada em 
determinada faixa de pH. Sobre este parâmetro, todas as alternativas abaixo estão 
corretas, EXCETO: 
 
a) é um parâmetro químico; 
b) quanto menor o valor de pH mais básica é a substância; 
c) é a medida do potencial hidrogeniônico; 
d) sua faixa pode variar de 0 a 14. 
 
8. Sobre os parâmetros de qualidade da água. 
 
( ) A cor é um parâmetro físico-químico pois são formados por sólidos em suspensão. 
( ) Os cloretos são advindos da dissolução de sais, e portanto é considerado um 

parâmetro químico. 
( ) A turbidez é um parâmetro químico, pois é constituída de argila dissolvida. 
( ) A alcalinidade é um parâmetro químico, que possui como principais constituintes os 

bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) F, V, F e V; 
b) F, F, V e V; 
c) V, V,V e F; 
d) V, V, V e V. 
 
9. Sabe-se que no reservatório de uma localidade o consumo de água é de 
aproximadamente 207 m3/h e que a água exerce uma força de 2,0 Kgf/cm2. Os 
valores citados anteriormente fazem referência a quais variáveis, respectivamente? 
 
a) volume e vazão; 
b) vazão e pressão; 
c) volume e pressão; 
d) tempo e vazão. 
 
10. Um reservatório de uma localidade possui dimensões de 5 m de comprimento e 
4 m de largura. Sabendo que este reservatório tem seção retangular e pode atingir 
um nível máximo de 3 m de altura, a alternativa CORRETA para o volume máximo 
que este reservatório pode atingir é: 
 
a) 20; 
b) 40; 
c) 60; 
d) 50. 
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11. O sistema de abastecimento convencional de água é constituído por diversas 
etapas. De acordo com a imagem abaixo, assinale a alternativa que corresponde a 
sequência CORRETA das etapas. 
 

 
Fonte: DEC/UFCG, 2017. 

http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Abastec2.html 
 

a) I-reservatório; II- estação de tratamento; III- captação; 
b) I-estação de tratamento; II-captação; III- reservatório; 
c) I-captação; II- reservatório; III- estação de tratamento; 
d) I-captação; II- estação de tratamento; III- reservatório. 
 
12. Todos os produtos químicos abaixo são utilizados no tratamento de água, 
EXCETO: 
 
a) Sulfato de alumínio; 
b) Sulfato de sódio; 
c) Cal hidrata; 
d) Cloro. 
 
13. “Neste processo os coágulos formados serão transportados, onde  
permanecerão por um  tempo maior sob agitação lenta.O ideal é fazer com que as 
impurezas aproximem-se das moléculas de coagulantes para que assim possam se 
juntar e formar uma molécula de tamanho e peso maior,facilitando mais facilmente 
sua remoção pelos processos seguintes do tratamento.” O processo descrito 
anteriormente é a etapa de: 
 
a) decantação; 
b) floculação; 
c) sedimentação; 
d) filtração. 
 
 
 
 
 

http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Abastec2.html
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14. Na estação de tratamento de água, todos os equipamentos utilizados devem 
receber manutenção de acordo com as orientações do fabricante. Isso contribui 
para a vida útil e qualidade no tratamento da água. Sobre os principais cuidados 
que devem ser tomados, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 
 
a) A limpeza dos decantadores deve ser periódica, evitando-se que flocos sejam 

arrastados, sobrecarregando os filtros. 
b) A entrada de ar na tubulação não prejudica o funcionamento dos filtros e demais 

sistemas de tratamento. 
c) Os filtros são lavados quando a qualidade da água não mais atende ao padrão de 

potabilidade ou quando o nível de água no filtro atinge o limite máximo estabelecido. 
d) Os equipamentos de medição de pH, turbidez e vazão devem ser limpos   

frequentemente e com extremo cuidado. 
 

15. A Classe de Águas classifica a água segundo o seus usos preponderantes. 
Sobre as Águas Salobras, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) destinada à recreação de contato primário e secundário; 
b) destinada à navegação comercial; 
c) destinada ao abastecimento doméstico; 
d) destinada à proteção das comunidades aquáticas. 
 
16. Numa Estação de Tratamento de Água os filtros devem ser mantidos limpos, 
para que retenham o máximo possível de impurezas, no caso dos filtros lentos de 
areia, ao atingir o limite de impurezas a limpeza deve ser realizada com: 
 
a) Bolhas de ar; 
b) Raspagem de aproximadamente 1 centímetro de areia da camada superficial; 
c) Retrolavagem com gás oxigênio; 
d) Lavagem com produtos químicos oxidantes. 
 
17. A desinfecção é a etapa onde ocorre a eliminação dos microorganismos 
patogênicos, ou seja, aqueles que causam doenças ao ser humano. Por isso 
apresenta grande importância no processo de tratamento de água. Sobre os 
produtos que podem ser usados na desinfecção, todos os produtos podem ser 
utilizados, EXCETO: 
 
a) Cloro e seus componentes; 
b) Permanganato de potássio; 
c) Ozônio; 
d) Nitrato de prata. 
 
18. Na etapa de Fluoretação ocorre a adição de um elemento químico em 
concentrações adequadas para a prevenção de cáries dentárias, contribuindo como 
medida de saúde pública. O elemento químico adicionado é: 
 
a) ferro; 
b) fosfato; 
c) flúor; 
d) sódio. 
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19. O decantador é um equipamento de primordial importância no tratamento de 
água convencional. Este é utilizado para reduzir a velocidade com que a água 
passa. E assim os flocos que se encontrarem em suspensão tenderão a decantar 
para o fundo. No decantador a zona de (I) está localizada na entrada onde ocorre 
certa agitação, movimentando nuvens de flocos constantemente. Na zona de (II) 
não ocorre agitação, os flocos avançam e decantam lentamente em direção à zona 
de (III). Na zona (IV) os flocos que não alcançarem a zona de (III) seguirão o 
movimento ascensional da água e aumentarão a velocidade na passagem pelo 
decantador. 
A alternativa CORRETA que completa o sentido dos números é: 
 
a) (I)- turbilhonamento (II)- sedimentação (III)- repouso  (IV)- ascensão; 
b) (I)- sedimentação (II)- turbilhonamento (III)- repouso (IV)- ascensão; 
c) (I)- ascensão (II)- repouso (III)- sedimentação (IV)- turbilhonamento; 
d) (I)- ascensão (II)- turbilhonamento (III)- sedimentação (IV)- repouso. 
 
20. Existem diversos tipos de estações de tratamento de água. Assinale a 
alternativa CORRETA quanto à sequência do tratamento de água convencional: 
 
a) floculação, filtração, coagulação, flotação, desinfecção, fluoretação e distribuição. 
b) coagulação, floculação, filtração, flotação, desinfecção, fluoretação e distribuição. 
c) coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e distribuição. 
d) coagulação, floculação, filtração, fluoretação, flotação, desinfecção e distribuição. 

 
 



Prova de Operador de ETA/ETE 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2017 – SAAE DE RAUL SOARES - MG.    - 8 - 

PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Eternas sementes 
 

Às vezes as muitas responsabilidades da vida nos fazem querer voltar a um tempo 
em que tudo o que se fazia era sonhar!!! Onde tudo parecia tão fácil, mas ao mesmo 
tempo impossível! Porém o tempo passa, as coisas mudam, e algumas complementam 
outras! Já com muitos sonhos realizados é essencial que continuemos a caminhar! A 
Saudade? Essa não tem explicação, ou melhor, não carece de explicação. É senti-la sem 
medo de chorar. 

  
Começamos a perceber que a vida se faz mais racional e o sobrenatural se torna 

algo sem explicação. Seria necessário explicar? Os passos marcam nosso destino e não 
precisamos continuar. Aquele sonho já se torna uma necessidade e esta é que nos motiva 
a conquistar os sonhos. Nesse olhar, somos mais confiantes, precisos e convictos de que 
por mais escuro que possa parecer o dia, um sol sempre há para clarear nossas 
ansiedades. 

 
E antes que considerávamos frutos, percebemos que somos eternas sementes, por 

onde passamos deixamos uma raiz, e novas sementes se formam, levando com cada 
uma nossas marcas. Somos exemplo, mesmo que nos consideremos o mais simples ser, 
ou até insignificante, alguém se modela em nós, se alegra com a nossa presença. Algum 
ser já não é tão puro, tão original, que não carregue no seu interior parte de nossa 
trajetória.  

(MENDONÇA, Tulius) 
 
21. Para o autor, logo no início, fica claro: 
 
a) Que a vida só se basta na infância, pois o presente é angustiante e repugnante.  
b) Apesar de muitas vezes querermos voltar no tempo, a vida nos surpreende a cada 

instante com novos momentos, novos desafios. 
c) Viver não vale a pena, pois ficamos presos ao passado e não sentimos prazer no 

presente e nem acreditamos no futuro. 
d) O presente é a certeza e a alegria do passado ter ido embora, pois na memória só 

ficam momentos de angústia e decepção.  
 
22. Para o autor: 
 
a) Não devemos ter medo da saudade, devemos apenas senti-la. 
b) A saudade é a certeza da vida angustiante e sem precisão. 
c) Devemos repudiar a saudade, pois não vale a pena senti-la.  
d) A saudade é o pior sentimento que o indivíduo pode ter. 
 
23. Quando o autor fala, no segundo parágrafo, que a vida se faz mais racional, ele 
deixa inferir a respeito de: 
 
a) Nossa ingenuidade;  
b) Nossa maturidade;  
c) Nossa infantilidade;  
d) Nossa inocência.  
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24. Ainda em relação ao segundo parágrafo, fica claro que: 
 
a) Por mais que tentemos o impossível, não há como vencer as adversidades. 
b) Ninguém é capaz suficiente de apagar as marcas que foram feitas no passado. 
c) Por mais que os problemas pareçam complicados, há sempre uma possibilidade de 

resolvê-los. 
d) Tudo aquilo que vivemos é imutável e irremediável.  
 
25. Para autor, somos sementes: 
 
a) Porque deixamos marcas por onde passamos; 
b) Porque não somos capazes de frutificar;  
c) Porque frutificamos sem interferir no outro;  
d) Porque deixamos somente marcas negativas no outro.  
 
26. “Porém o tempo passa, as coisas mudam, e algumas complementam outras!” A 
conjunção destacada tem o mesmo valor semântico que: 
 
a) Portanto;  
b) Logo;  
c) Mas;  
d) Por isso.  
 
27. “Já com muitos sonhos realizados é essencial que continuemos a caminhar!” A 
oração destacada: 
 
a) É uma oração coordenada;  
b) É uma oração subordinada adverbial;  
c) É uma oração subordinada substantiva;  
d) É uma oração subordinada adjetiva.  
 
28. “(...) mesmo que nos consideremos o mais simples ser, ou até insignificante 
(...)” Essa oração estabelece, em relação à principal, uma relação de: 
 
a) Concessão; 
b) Finalidade;  
c) Consequência;  
d) Causa.  
 
29. “Algum ser já não é tão puro, tão original, que não carregue no seu interior parte 
de nossa trajetória” O termo abaixo que funciona como complemento verbal de um 
verbo transitivo é: 
 
a) Tão puro;  
b) Tão original;  
c) No seu interior;  
d) Parte de nossa trajetória.  
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30. Os substantivos coletivos podem indicar conjuntos com quantidades precisas e 
conjuntos com quantidades imprecisas. Associe os coletivos destacados com cada 
uma das frases abaixo, colocando (1) para os que indicam quantidade precisa e (2) 
para imprecisas. Após assinale a sequência CORRETA. 
 
I. Comprei uma dúzia de banana-prata. (    ) 
II. Um bando de gaivotas está sobrevoando a praia. (     ) 
III. Se eu levar uma grosa de laranjas, quanto vou pagar? (     ) 
IV. Uma quadrilha especializada em golpes pela internet foi presa ontem. (     ) 
 
A sequência CORRETA é: 
 
a) 1 – 2 – 1 – 2;  
b) 2 – 1 – 2 – 2;  
c) 1 – 2 – 2 – 1;  
d) 1 – 1  - 2 – 2. 
  
31. Assinale a alternativa em que uma das palavras na sequência está grafada 
INCORRETAMENTE. 
 
a) Enxada – enxoval – enxurrada – enxaqueca;  
b) Bochecha – chávena – chamego – chamuscar;  
c) Xampu – mexer – xingar – xereta;  
d) Faxineira – pixe – laxante – chibata.   
 
32. Observe as frases a seguir. 
 
I. Eram tempos de ouro, aqueles! 
II. Vou estudar no período da tarde.  
III. O tempo escurecia, nuvens de chumbo tomavam a paisagem. 
IV. As águas das chuvas encontravam-se fortes e perigosas.  
V. As águas do rio eram fortes demais.  
 
Os adjetivos que substituem as locuções adjetivas destacadas são, 
respectivamente: 
 
a) Áureos – vespertino – plúmbeas – pluviais – fluviais;  
b) Áureos – vespertino – plúmbeas – fluviais – pluviais;  
c) Áureos – matutino – plúmbeas – pluviais – fluviais;  
d) Auricular – vespertino – plúmbeas – fluviais – pluviais.  
 
33. Levando em consideração o gênero dos substantivos, assinale a alternativa em 
que HOUVE desvio da norma padrão no emprego dos substantivos destacados.  
 
a) O último eclipse do Sol foi maravilhoso.  
b) A vacinação em massa impediu que a cólera se tronasse epidêmica.  
c) Eu tenho muita dó de crianças de rua.  
d) O cãozinho pesava apenas seiscentos gramas.  
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Leia a tirinha a seguir para responder as questões 34 a 36. 
 
 

 
 
34. Houve inadequação da norma culta: 
 
a) No primeiro quadrinho no emprego de “eu” que deveria ser “mim”; 
b) No segundo quadrinho no emprego de “Elas” que deveria ser “as”; 
c) No terceiro quadrinho no emprego de “no geral” que deveria ser “geralmente”;  
d) No terceiro quadrinho no emprego de “Legais” que deveria ser “legal”.  
 
35. A conjunção no primeiro quadrinho exprime: 
 
a) Tempo;  
b) Condição;  
c) Causa;  
d) Consequência.  
 
36. O termo “as estrelas”, no terceiro quadrinho, exerce função de:  
 
a) Predicativo;  
b) Objeto direto;  
c) Objeto indireto;  
d) Sujeito.  
 
37. Segundo alguns especialistas, a expressão “a gente” pode assumir a função de 
substantivo, quando tem o sentido de “povo”, “grupo de pessoas”. Já nos outros 
sentidos equivale a pronome.  Assinale a alternativa em que “a gente” tem valor de 
substantivo. 
 
a) Quando vi a gente dos mais distantes bairros se reunindo na praça, percebi que as 

coisas iam mudar naquela cidade.  
b) A gente acha melhor vocês irem em outro carro.  
c) Eu já estou cansado de lutar sozinho. A gente levanta cedo, trabalha o dia inteiro e 

ninguém reconhece o que eu faço.  
d) O português que a gente da roça fala é diferente do português de outras regiões do 

país.  
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38. Todas as palavras destacadas estão acentuadas, entretanto aquela que foge à 
norma padrão é: 
 
a) Muitos têm privilégios, mas poucos têm opção.  
b) Aqueles que crêem num amanhã melhor, não desistem dos desafios.  
c) Muitos vêm para os centros urbanos buscar melhoria de vida.  
d) Tudo já foi esclarecido há bastante tempo.  
 
39. Leia a tirinha a seguir: 
 

 
 
Em relação ao emprego do verbo “ter”, no último quadrinho, é CORRETO o que se 
afirma em: 
 
a) Está no modo imperativo;  
b) Está no modo indicativo;  
c) Está no modo subjuntivo;  
d) Está numa forma nominal.  
 
40. HOUVE desvio de regência em: 
 
a) Nós aspirávamos a uma vida mais promissora.  
b) Nós assistimos o filme na casa de um amigo.  
c) Visamos a um futuro bem mais satisfatório.  
d) Paguei-lhe tudo que era devido.  
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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. 

 


