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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 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

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. Alguns empresários constituíram uma sociedade comercial em 31.10.2016, 
integralizando capital social de R$100.000,00, em moeda corrente naquela data.   
Nos meses de novembro e dezembro, foram realizadas as seguintes transações: 
 

Data Transação Valor 

10.11.2016 Aquisição de terreno à vista, para futura construção da 
sede própria. 

R$40.000,00 

19.12.2016 Aquisição de mercadoria para revenda com prazo de 
pagamento para 20 dias. 

R$70.000,00 

20.12.2016 Venda de 60% das mercadorias adquiridas com prazo de 
recebimento de 15 dias. 

R$80.000,00 

 
Considerando que não haverá distribuição de lucros e nem incidência de impostos, 
após o registro das transações ocorridas, o total do Ativo Circulante, em 
31.12.2015, é igual a: 
 
a) R$140.000,00; 
b) R$208.000,00; 
c) R$210.000,00; 
d) R$168.000,00.  

 
2. Assinale a alternativa que NÃO indica um fato contábil ou Administrativo:  
 
a) Mistos; 
b) Acumulativo;    
c) Permutativos; 
d) Modificativos. 
 
3. Identifique abaixo o Princípio orçamentário que defende a equivalência entre 
receitas e gastos públicos como forma de evitar dívidas que serão pagas 
futuramente: 
 
a) Do equilíbrio; 
b) Da especificação; 
c) Da exclusividade; 
d) Da unidade. 
 
4. Cuida do Planejamento e do estabelecimento de metas de governo para o período 
de 4 anos:  Assinale a alternativa CORRETA:  
 
a) LRF; 
b) LDO; 
c) LOA; 
d) PPA. 
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5. São categorias econômicas das receitas públicas, previstas no art. 11 da Lei 
Federal 4.320/64: Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Receitas de Capital e Receitas Correntes; 
b) Receitas Correntes e Receitas Tributárias;  
c) Receitas Tributárias e Receitas de Capital; 
d) Receitas de impostos e receitas próprias do município. 
 
6. É um estágio da Receita Pública: 
 
a) Lançamento;  
b) Empenhamento; 
c) Previsão; 
d) Contabilização. 
 
7. De acordo com a Lei Federal 4320/64, assinale a alternativa ERRADA: 
 
a) A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 

evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. 

b) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de 
crédito autorizadas em lei. 

c) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, 
permitidas as deduções. 

d) As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, 
como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no 
orçamento da que as deva receber. 

 
8. NÃO são Receitas Correntes:  
  
a) Receitas de Convênios; 
b) Receitas de contribuições; 
c) Receitas Tributárias; 
d) Receitas Patrimoniais. 

 
9. O SAAE contratou uma empresa para a organização de seu concurso público e 
efetuou o pagamento através de cheque nominal. Assinale a opção CORRETA do 
lançamento a ser efetuado: 
  
a) Débito de Caixa e crédito de Material de Consumo; 
b) Débito de Bancos e crédito de Serviços de Terceiros; 
c) Débito de Serviços de Terceiros e crédito de Bancos; 
d) Débito de Caixa e crédito de Serviços de Terceiros. 
 
10. Concluídos os trabalhos do Concurso o Contador foi chamado a apresentar os 
documentos anexados ao processo de pagamento, cuja cronologia está 
demonstrada no seguinte item: Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho, Nota Fiscal, Pagamento; 
b) Nota de empenho, Ordem de Fornecimento, Nota fiscal, Pagamento; 
c) Nota Fiscal, Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento, Pagamento; 
d) Nota de Entrega, Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho, Pagamento. 
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11. Assinale abaixo o percentual máximo de despesas com pessoal no poder 
executivo, em relação às receitas correntes líquidas do município, definido na Lei 
de Responsabilidade Fiscal:  
 
a) 60,0 %; 
b) 51,4 %;  
c) 8,0 %; 
d) 54,0 %. 

  
12.  De acordo com o art. 41 da Lei Federal 4320/64, os créditos adicionais 
classificam-se em, EXCETO: 
 
a) suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 
b) especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 

específica; 
c) extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 

comoção intestina ou calamidade pública. 
d) extra orçamentários, os destinados a cobrir despesas não previstas no orçamento.  
 
13. O controle externo da administração pública municipal, inclusive do SAAE, é 
exercido, EXCETO:  
 
a) Pelo Tribunal de Contas do Estado; 
b) Pela Câmara Municipal; 
c) Pelo Controlador Geral do Município; 
d) Pelo Ministério Público Estadual. 
 
14. Reunidos para decidir sobre a forma de contratação de um serviço técnico de 
engenharia para o SAAE de Rio Bravo, cujo preço pesquisado era de R$ 14.500,00, 
defendeu o Contador que a licitação poderia ser dispensada. Já o Diretor insistiu 
que o processo licitatório era obrigatório, por ser de valor superior a R$ 8.000,00. O 
Assessor Jurídico defendeu que, nesse caso, por estar acima de R$ 10.000,00 teria 
que ser realizada licitação na modalidade CONVITE. Por sua vez, o Controlador 
Interno foi decisivo ao afirmar que para qualquer contrato até R$ 15.000,00 não é 
necessário nenhum procedimento licitatório e que era essa a situação.  Qual deles 
tem razão e amparo na Lei 8666/93 ? 
 
a) O Contador; 
b) O Diretor; 
c) O Controlador Interno: 
d) O Assessor Jurídico.  

 
15. Dois editais de licitação são publicados nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho 
de 1993: 
 
I. Para a contratação de empresa para reforma do prédio sede do SAAE com valor 

estimado de R$ 110.000,00. 
II. Para a venda de 10 veículos inservíveis para a Administração do SAAE. 
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As modalidades de licitação podem ser, respectivamente: Assinale a alternativa 
CORRETA:  
 
a) Concurso e Concorrência; 
b) Convite e Leilão; 
c) Tomada de Preços e Convite; 
d) Convite e Tomada de Preços. 
 
As Questões 16 e 17 deverão ser respondidas com base no art. 5º da  IN 10/2011 do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
 
16. O módulo “acompanhamento mensal” deverá ser encaminhado ao TCE no prazo 
de até  _____ dias após o mês de referência.  Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a afirmativa acima: 
 
a) 10; 
b) 60; 
c) 40; 
d) 30.  
 
17. O envio do módulo “acompanhamento mensal”, no caso do SAAE, é de 
responsabilidade do: Assinale a alternativa CORRETA:  
 
a) Gestor do SAAE; 
b) Prefeito; 
c) Contador do SAAE; 
d) Controlador Interno do SAAE.  
 
18. Com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCAP, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No fim do exercício as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão 

inscritas em Restos a Pagar e constituirão a dívida flutuante; 
b) Os Restos a Pagar Processados não podem ser cancelados; 
c) O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios 

anteriores dependerá de autorização da Câmara Municipal; 
d) A inscrição em restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras, em 

atendimento ao disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
19. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público constitui ramo da ciência contábil e 
deve observar os Princípios de Contabilidade, que representam a essência das 
doutrinas e teorias relativas a essa ciência. Entre esses Princípios podemos 
destacar, EXCETO:  
 
a) Princípio da Entidade; 
b) Princípio da Continuidade; 
c) Princípio da Oportunidade; 
d) Princípio da Legalidade.  
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20. Os Princípios Orçamentários visam estabelecer regras norteadoras básicas, a 
fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de 
elaboração, execução e controle do Orçamento Público.  São Princípios 
Orçamentários, EXCETO:  
 
a) Unidade; 
b) Regularidade; 
c) Anualidade; 
d) Publicidade.  
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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) 
 

21. 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. 

 

22. 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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23. 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.  
  
24. “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.” 
 
25. 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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26. 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.  
 
27. 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.  
 
28. 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. 
 
29. 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.  
 
30. 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.  
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 


