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CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI 
MENDES - MG 

Concurso Público nº 01/2017 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

CONTADOR LEGISLATIVO 

 

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 06/11/2017; 
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. Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras em relação à situação patrimonial, 
EXCETO:  
 

a) O pagamento de fornecedores em dinheiro provoca diminuição do Ativo e no Passivo; 
b) A compra de matéria-prima a prazo provoca aumento no Ativo e no Passivo; 
c) A integralização de capital em dinheiro provoca aumento no Ativo e no Patrimônio 

Líquido; 
d) O pagamento da compra de máquinas em dinheiro provoca redução no Ativo e 

aumento no Passivo.  
 

2. Os saldos abaixo foram apresentados nas contas de Patrimônio Líquido da 
empresa TESTE em 01.01.15: 
 

CONTA SALDO NATUREZA 

Capital Subscrito R$ 500.000,00 Credora 

Capital a Integralizar R$ 150.000,00 Devedora 

Reserva Legal R$ 30.000,00 Credora 

Reserva de Lucros para Expansão R$ 50.000,00 Credora 
 

Durante o exercício de 2015, a empresa TESTE apresentou as seguintes movimentações:  
 

1. Integralização de capital em dinheiro no montante de R$ 80.000,00. 
2. Lucro Líquido do período no montante de R$ 120.000,00. 
3. Destinação do lucro para dividendos obrigatórios a pagar de R$ 65.000,00. 
4. Destinação do lucro para Reserva Legal de R$ 6.000,00. 
5. Destinação do lucro para Reserva de Lucros para Expansão de R$ 49.000,00.  
 

Considerando que houve apenas esses saldos e movimentações, o saldo do 
Patrimônio Líquido da empresa em 31.12.2015, era de: 
 

a) R$ 565.000,00; 
b) R$ 630.000,00; 
c) R$ 865.000,00; 
d) R$ 930.000,00.  
 

3.  Considere as variações Patrimoniais apresentadas nos itens abaixo, ocorridas 
nos registros contábeis de uma Prefeitura em relação ao Patrimônio Líquido, de 
acordo com as NBCASP e, em seguida, assinale a opção CORRETA.  
 

A. Lançamento de IPTU, na data da ocorrência do fato gerador. 
B. Aquisição de veículo a prazo. 
C. Contratação de operação de crédito. 
D. Reconhecimento, em Regime de Competência mensal, do 13° salário a ser pago no 
final do ano.  
 

Classificam-se como Variações Patrimoniais Qualitativas aquelas descritas nos 
itens:  
 

a) C e D; 
b) B e C; 
c) A e D; 
d) A e B.   
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4. São princípios orçamentários previstos na legislação, EXCETO: 
 

a) Unidade ou Totalidade; 
b) Universalidade; 
c) Aplicabilidade;  
d) Orçamento Bruto.  
 
5. A fim de possibilitar identificação detalhada dos recursos que ingressam nos 
cofres públicos, a classificação da receita orçamentária por natureza é formada por 
um código numérico de 8 dígitos que subdivide-se em seis níveis.  São eles: 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 

a) Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea; 
b) Categoria Econômica, Espécie, Origem, Alínea, Subalínea, Rubrica;  
c) Origem, Categoria Econômica, Rubrica, Alínea, Subalínea; Espécie; 
d) Espécie, Rubrica, Categoria Econômica, Alínea, Subalínea Origem.  
 
6. Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos 
suplementares e especiais, conforme disposto no § 1° do art. 43 da Lei 4.320/1964, 
EXCETO:  
 

a) O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 
b) Os provenientes de excesso de arrecadação; 
c) Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 

adicionais, autorizados em Lei; 
d) Recursos destinados à educação e saúde,  não utilizados no exercício.    
 
7. Entende-se como material de consumo aquele que, em razão de seu uso corrente 
e da definição da Lei 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem 
sua utilização limitada a ______ anos.  Assinale abaixo a opção que completa 
CORRETAMENTE a afirmativa:  
 

a) cinco; 
b) três; 
c) dois; 
d) um.  
 
8. São princípios de Contabilidade, EXCETO: 
 

a) Princípio da Oportunidade; 
b) Princípio da Entidade; 
c) Princípio da Prudência; 
d) Princípio da Legitimidade. 
 
9. Na esfera municipal constitui obrigação constitucional a aplicação do percentual 
de _____ das receitas correntes na Educação. Assinale a opção abaixo que 
completa CORRETAMENTE a afirmativa: 
 

a) 15%; 
b) 25%; 
c) 20%; 
d) 10%.  
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10. Constitui importante e indispensável instrumento de planejamento na definição 
de metas e ações de governo para período de 4 (quatro) anos: 
 
a) LOA; 
b) LRF; 
c) PPA; 
d) LDO.   
 
11. De acordo com o art. 20 da Lei 101/00, são percentuais máximos de despesas 
com pessoal no poder Executivo e Legislativo Municipal, respectivamente: 
 
a) 50% e 10%; 
b) 54% e 6%; 
c) 60% e 6%; 
d) 52% e 8%.   
 
12. A Câmara Municipal de Elói Mendes deverá adquirir um veiculo para seu uso e, 
após consultar três fornecedores, chegou ao preço médio de R$ 79.500,00 para o 
veículo pretendido. Qual modalidade de licitação poderá ser utilizada: 
 
a) Convite; 
b) Pregão; 
c) Tomada de Preços; 
d) Qualquer das opções acima.   
 
13. Para realizar a obra de engenharia de reforma em sua sede própria a Câmara de 
Elói Mendes reuniu sua equipe para decidir pela modalidade a ser utilizada no 
procedimento licitatório, à luz da Lei 8666/93, com recomendação de se realizar com 
a maior celeridade possível, respeitadas as regras legais. Seu Controlador Interno 
indicou a modalidade Convite.  A assessoria jurídica recomendou Tomada de 
Preços. O diretor insistiu que deveria ser uma “dispensa de licitação” pois o preço 
da obra já estava planilhado em R$ 149.500,00, bastando consultar 3 empresas 
construtoras concorrentes. Por fim, o contador ponderou que a modalidade correta 
seria a Concorrência. Qual deles têm razão e amparo na Lei 8666/93? 
 
a) O diretor; 
b) O contador; 
c) Assessor Jurídico; 
d) O controlador interno.  
 
14. A modalidade de licitação exigida para alienação de bens inservíveis para a 
Administração é a: 
 
a) Concorrência; 
b) Tomada de Preços; 
c) Leilão; 
d) Pregão.  
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15. São tributos de competência de o município instituir, EXCETO: 
 

a) Imposto Predial e Territorial Urbano; 
b) Imposto Territorial Rural; 
c) Imposto de Transmissão de Bens Imóveis; 
d) Contribuição de melhoria.  
 
16. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as seguintes 
matérias de competência do município, EXCETO: 
 

a) Cobrança de Dívida Ativa; 
b) Alienação de bens imóveis; 
c) Guarda Municipal; 
d) Concessão, auxílios e subvenções.   
 
17. “As contas do município ficarão à disposição do público durante ______ dias, a 
partir de 15 de abril de cada exercício, no horário de funcionamento da Câmara 
Municipal, em local de fácil acesso ao público.” Complete com a opção CORRETA, 
prevista na Lei Orgânica do município de Elói Mendes: 
 

a) 90 dias; 
b) 60 dias:  
c) 45 dias; 
d) 30 dias.  
 
18. Sobre a formação da MESA DIRETORA da Câmara é correto afirmar, EXCETO:  
 

a) Será composta por Presidente, Vice Presidente e Secretário; 
b) Terá mandato de 2 (dois) anos; 
c) É vedada a reeleição para o mesmo cargo na eleição que ocorrer na mesma 

legislatura; 
d) A presidência será exercida pelo vereador mais votado para a legislatura.  
 
19. Sobre as Comissões e suas modalidades é correto afirmar, EXCETO:  
 

a) São compostas por 4 vereadores; 
b) Dividem-se em Permanentes e Especiais; 
c) É uma Comissão Permanente a de: Constituição, Finanças, Legislação, Justiça e 

Redação Final;  
d) As Comissões Especiais de Inquérito serão criadas pela Câmara mediante 

requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros. 
 
20. Sobre a modalidade de licitação PREGÃO, instituída pela Lei 10.520/02, 
podemos afirmar, EXCETO: 
 

a) Poderá ser realizado de forma presencial ou eletrônica, nos termos de regulamentação 
específica; 

b) O processo deverá ser conduzido pelo pregoeiro e pela equipe de apoio, designados 
pela autoridade competente; 

c) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a 10 (dez) dias úteis; 

d) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver 
fixado no edital. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Vida Gramaticada 
 

Estava pensando aqui nesta vida gramaticada que nos faz ora protagonistas ora 
antagonistas de nosso âmago. Quantos sujeitos conhecemos e se tornaram inexistentes? 
Quantos outros nos encheram de predicados e nos fizeram desinenciais numa 
cumplicidade surreal? Quantos períodos vivenciamos e quantas orações sem sentido, 
tornando-nos subordinados de nossa própria existência. Mas mesmo assim não 
desistimos, porque viver é mais que um termo acessório, é extremamente integrante, ou 
melhor, essencial. Às vezes ficamos estagnados numa vontade de agir de forma 
bitransitiva na intrepidez de jogar um objeto direto na cabeça daquele que ousa nos 
desafiar.  

MENDONÇA, Tulius 
 
21. No texto, o narrador utiliza de termos gramaticais metaforizando sua vida. Para 
ele, somos ora protagonistas ora antagonistas porque: 
 
a) Em alguns momentos da vida somos destacados por uma imagem significativa e em 

outros somos vilões de nossa própria existência.  
b) Em alguns momentos somos arrogantes, nos sentindo superiores aos outros e em 

outros nos recolhemos na nossa inferioridade insignificante.  
c) Nada em nossa vida nos faz sentir agentes transformadores, mas sim sempre somos 

levados a uma insignificância desmedida.  
d) Sempre queremos alcançar o papel de destaque, nem que pra isso tenhamos que ser 

vilões, sem preocupar com as consequências.  
 
22. Quanto aos sujeitos inexistentes e desinenciais, pode-se AFIRMAR, de acordo 
com o texto, que: 
 
a) Quantas pessoas nem sequer conhecemos e passam pela nossa vida e quantas 

outras nos cercam, mas as consideramos indiferentes. 
b) Quantas pessoas existem que nem queremos conhece-las e não nos esforçamos para 

isso e quantas outras somos obrigados a conhecê-las e nos ferem deixando marcas 
negativas.   

c) Quantas pessoas passam pela nossa vida e preferimos apaga-las de nossa existência 
e quantas outras nos marcam e nos marcam de forma significativa. 

d) Tanto as pessoas que passam em nossa vida tanto as que simplesmente existem ao 
nosso redor não nos deixam nenhuma marca nem satisfação de tê-las conhecido.  

 
23. Ainda para o autor: 
 
a) Quantos momentos e desafios passamos, e quantos acabamos por ser dependentes 

por fazerem parte do processo de nosso destino. 
b) Os períodos que vivenciamos são todos marcados por uma dependência que não 

conseguimos nos desvincular.  
c) Os momentos são todos independentes entre si e os vivenciamos sem deixar interferir 

em nossa trajetória.  
d) Não há momentos em que não sintamos independentes, pois passamos por nos sentir 

escravos de nossa própria história.  
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24. O fato de não desistirmos é porque: 
 
a) A vida surge a partir de nossas escolhas e não podemos desafiá-la.  
b) A vida só é essencial e exclusiva para aqueles que sabem vivê-la de forma 

intensificada.  
c) A vida não depende de nossas escolhas, pois já está tudo predestinado.  
d) A vida se faz importante e necessária para todos nós. 
 
25. “Quantos sujeitos conhecemos e se tornaram inexistentes?” Em relação à palavra 
destacada:  
 
a) Funciona como núcleo do objeto do verbo conhecer e núcleo do sujeito do verbo 

tornar-se.  
b) Funciona como núcleo do sujeito dos verbos desse período.  
c) Funciona como núcleo do objeto dos verbos desse período.  
d) Funciona como sujeito inexistente nas duas ocorrências do verbo.  
 
26. “Quantos outros nos encheram de predicados e nos fizeram desinenciais numa 
cumplicidade surreal?” A palavra destacada funciona como: 
 
a) Objeto direto; 
b) Objeto indireto;  
c) Predicativo do objeto;  
d) Predicativo do sujeito. 
  
27. “Mas mesmo assim não desistimos, porque viver é mais que um termo acessório, é 
extremamente integrante, ou melhor, essencial.” A palavra destacada pode ser 
substituída SEM alteração de sentido por: 
 
a) Porquanto;  
b) Portanto;  
c) No entanto;  
d) Contanto. 
  
28. “Às vezes ficamos estagnados numa vontade de agir de forma bitransitiva na 
intrepidez de jogar um objeto direto na cabeça daquele que ousa nos desafiar.” Quanto a 
palavra destacada é CORRETO afirmar que: 
 
a) É uma conjunção integrante de uma oração substantiva;  
b) É uma conjunção subordinativa adverbial;  
c) É um pronome relativo com função de objeto direto;  
d) É um pronome relativo com função de sujeito.  
 
29. “(...)daquele que ousa nos desafiar”. Assinale a alternativa em que o pronome 
oblíquo esteja exercendo a mesma função do pronome destacado.  
 
a) Ninguém nos trouxe os relatórios.  
b) Nada nos preocupa tanto quanto suas palavras. 
c) Todos nos mostraram as primeiras provas. 
d) Alguém irá nos revelar o gabarito da prova? 
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30. A transitividade de um verbo, ou seja, sua predicação, depende das relações 
sintáticas e semânticas entre ele e os demais termos da oração, podendo, assim, 
sua classificação variar.  
 
Observe a frase a seguir: 
 

I.  

II. A respeito de seu passado, ele nunca falou a verdade aos novos amigos. 

III. Quando fica muito nervoso, fala coisas sem nenhum sentido. 

Analisando o verbo “falar”, na tirinha e nos períodos seguintes, é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) Em II e III há a mesma transitividade verbal, ou seja, ambos transitivos diretos. 
b) Em I e III há a mesma transitividade verbal, ou seja, ambos transitivos diretos.  
c) Em todos os itens, os verbos apresentam-se como transitivos diretos.  
d) Em todos os itens, a transitividade dos verbos é diferente, sendo o primeiro transitivo 

indireto, o segundo bitransitivo e o terceiro transitivo direto.  
 
31. As duas orações a seguir são constituídas pelas mesmas palavras, no entanto a 
organização sintática de uma delas gera uma ambiguidade. Compare-as. 

 
I. Minha amiga comprou de um pintor francês um belíssimo quadro.  
II. Minha amiga comprou um belíssimo quadro de um pintor francês.  
 
Analisando as orações, assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Na segunda oração ocorre a ambiguidade, levando em consideração que não se 

poderia saber de quem o quadro foi comprado, ou ele foi comprado de um pintor 
francês, uma vez que o termo “de um pintor francês” pode apresentar relações 
sintáticas distintas.  

b) Na primeira oração fica incerto se o quadro foi comprado de um pintor ou de outra 
pessoa, uma vez que há mudança sintática do termo “um belíssimo quadro”.  

c) Não há nenhuma possibilidade de mudança de interpretação nas duas frases, devido 
a troca de posição dos elementos da oração.  

d) O emprego da vírgula na primeira oração evitaria qualquer ambiguidade, o que 
ocorreu com muita clareza na primeira oração.  
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32. Considere esses elementos de uma oração. 
 

 Expulsar  

 Dois jogadores de cada time 

 O juiz da partida  
 
Empregando o verbo no pretérito perfeito, a redação que apresenta uma ênfase ao 
termo “dois jogadores de cada time” é: 
 
a) O juiz da partida expulsou dois jogadores de cada time. 
b) O juiz da partida expulsaria dois jogadores de cada time.  
c) Dois jogadores de cada time foram expulsos pelo juiz da partida.  
d) Dois jogadores de cada time seriam expulsos pelo juiz da partida.  
 
33. Em uma prova de gramática, o professor propôs duas questões de gramática e 
informou aos alunos que quem as acertasse já estaria aprovado. A questão 
consistiria em indicar a função sintática dos termos destacados nas orações 
abaixo.  Leia-as. 
 

 Os funcionários saíram de uma reunião decepcionados com a proposta de reajuste 
salarial apresentada pela empresa.  

 No final de semana, as crianças viajaram com os pais para a casa dos avós.  
 
Quatro alunos apresentaram suas respostas: 
 
I. A aluna Ana Clara disse que “decepcionados” é predicativo do sujeito e “com os pais” 

adjunto adverbial, pois “decepcionados relaciona-se  a “funcionários” e “com os pais” 
apresenta uma circunstância de companhia do verbo viajar.  

II. O aluno Paulo afirmou que “decepcionados” á adjunto adverbial de modo, pois indica o 
modo como os funcionários saíram da reunião e “com os pais” é objeto indireto, pois 
quem viaja, viaja com alguém.  

III. O aluno Carlos afirmou que decepcionados é predicativo do sujeito de “funcionários” e 
“com os pais” é objeto indireto, pois completa o sentido do verbo transitivo indireto 
viajar.  

IV. Marta já disse que “decepcionados” é adjunto adnominal, pois é um adjetivo e “com os 
pais” é um adjunto adverbial de meio, pois indica o meio que as crianças utilizaram. 

 
Analisando todas as respostas dadas pelos alunos, pode-se AFIRMAR que o(a) 
aluno(a) aprovado(a) foi: 
 
a) Ana Clara;  
b) Paulo;  
c) Carlos;  
d) Marta.  
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34. Observe as conjunções utilizadas na introdução dos períodos a seguir e 
assinale aquele que apresenta MELHOR redação com concisão e coerência. 
 
a) Embora ignorem as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam lixo 

nos rios. 
b) Mesmo que ignorem as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam 

lixo nos rios.  
c) Como ignoram as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam lixo nos 

rios.  
d) Apesar de ignorarem as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam 

lixo nos rios.  
 
35. Observe as orações a seguir. 
 
I. Nos últimos anos, a decisiva atuação dos governos na ampliação dos programas de 

distribuição de renda (......) significativamente as condições de vida da parcela mais 
pobre da população brasileira.  

II. Não (.....) parte do plano da expedição, as terríveis dificuldades enfrentadas no início 
da longa viagem.  

III. A confusão começou quando (.....) duas horas e os portões do estádio foram abertos.  
 
Analisando a concordância, as formas verbais que completam, respectivamente, as 
orações, sem infringir a norma culta, são: 
 
a) melhorou – faziam – deram;  
b) melhoraram – faziam – deram;  
c) melhorou – fazia – deu;  
d) melhorou – fazia – deram.  
 
36. “Muitos juízes não aplicam corretamente o cartão amarelo. Eles mostram o cartão 
para quem acham que jogam de forma dura, e não para quem atinge de forma realmente 
violenta o jogador adversário.” Há nesse trecho uma inadequação de concordância, 
conforme a variedade padrão, com o verbo:  
 
a) Aplicam;  
b) Acham;  
c) Jogam;  
d) Atinge.  
 
37. NÃO houve ambiguidade em: 
 
a) Prefira alimentos que informam que não têm colesterol no rótulo.  
b) A Terra é um planeta chato.  
c) O cachorro escondeu o osso que achou no quintal. 
d) Muitos projetos serão aprovados neste semestre.   
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38. O termo destacado é um termo integrante que completa o sentido de um nome 
em: 
 
a) Tudo se aplica com certeza aos novos resultados dos empreendimentos.  
b) A confissão dos fiéis perante o bispo deixou-o perplexo.  
c) A realização das atividades foi surpreendente.  
d) O desvio de verbas dos políticos tem sido escandaloso.  
 
39. No que diz respeito a solecismo, HOUVE desvio da norma culta em: 
 
a) Deve haver muitas outras provas contra esse réu. 
b) Podem existir diversas maneiras de resolver isso.  
c) Vão fazer muitos dias que não apresentam nenhuma resposta ao requerimento.  
d) Podem acontecer várias outras formas de conseguir verbas para o novo projeto.  
 
40. A crase é a contração da preposição com o artigo. Há situações em que a crase 
é obrigatória e outras não. Assinale a frase em que o emprego da crase está 
INDEVIDO.  
 
a) Direi todas as verdades às pessoas interessadas.  
b) Nada chegou à tempo como estava previsto. 
c) Resistiu à tentação e não se entregou.  
d) Irei à Bahia assim que tirar minhas férias.  
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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. 

 


