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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

É cediço que o trabalho engrandece e dignifica 

o homem, que dele abstrai meios materiais e 

produz bens econômicos indispensáveis à sua 

subsistência, representando uma necessidade 

vital e um bem indispensável para a realização 

pessoal e valorização no seio da família e da 

sociedade.  

O trabalho humano produtivo, de acordo com 

a ideologia capitalista, é essencial para o 

desenvolvimento econômico, político e social 

de uma Nação, pois somente através da 

produção, distribuição e circulação de bens e 

serviços é que se atinge o progresso e as 

exigências do mundo globalizado.  

Evidentemente, a dignidade do trabalhador 

está voltada para o trabalho livre e consciente, 

cuja liberdade de trabalho, como bem revela 

sua história e evolução, somente foi 

conquistada após o surgimento da servidão 

seguida do corporativismo medieval, 

culminando com a Revolução Industrial do 

século XVIII e início do século XIX, que deu 

origem à produção industrial e organização do 

trabalho voltada para a máquina e 

especialização do trabalho humano, visando à 

produtividade e lucratividade. (Maria 

Aparecida Alkimin in Assédio Moral na 

Relação de Trabalho).  

 

QUESTÃO 01 

De acordo com a autora, pode-se afirmar que o 

trabalho: 

(A) reduz as desigualdades sociais.  

(B) é uma forma de aumentar o poder do 

Estado sobre o indivíduo. 

(C) permite ao homem a aquisição de bens 

materiais.  

(D) viola a dignidade humana do trabalhador.  

(E) não existia antes da Revolução Industrial.  

 

 

QUESTÃO 02 

Ainda de acordo com a autora, no sistema 

capitalista o trabalho é: 

(A) essencial para o desenvolvimento bélico de 

uma nação.  

(B) contrário ao conceito de dignidade 

humana.  

(C) escravizador, pois tornam pessoas 

submissas a outras.  

(D) essencial para o desenvolvimento social, 

político e econômico de uma nação.  

(E) deve ser realizado apenas por homens.  

 

QUESTÃO 03 

A expressão “culminando”, utilizada no 

terceiro parágrafo do texto, poderia ser 

substituída por: 

(A) resultando.  

(B) contrariando.  

(C) enfrentando.  

(D) emprestando.  

(E) pensando. 

 

QUESTÃO 04 

A expressão “medieval” utilizada também no 

terceiro parágrafo do texto, pode ser 

classificada como: 

(A) advérbio.  

(B) substantivo.  

(C) preposição.  

(D) adjetivo. 

(E) artigo preposto.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que o emprego da 

crase está INCORRETO: 

(A) Meu coração estava à mercê das belas 

donzelas.  

(B) Desobedeci à ordem do meu general.  

(C) Ele se referiu às tragédias cotidianas.  

(D) Terra à vista. 

(E) A criança foi submetida à cirurgias difíceis.  

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Resolva a equação a seguir e, ao final, assinale 

a alternativa que apresenta o resultado correto: 

10y – 5(1+y) = 3(2y – 2) – 20  

(A) y = 16. 

(B) y = 18. 

(C) y = 20. 

(D) y = 21. 

(E) y = 22. 

 

QUESTÃO 07 

Em um grave acidente marítimo, apenas 3 

(três) pessoas conseguiram sobreviver. Ao 

analisar o estoque da embarcação, perceberam 

que havia comida suficiente para alimentá-los 

por 12 (doze) dias. Desesperado com a 

situação, um dos sobreviventes pulou na água 

para tentar chegar em terra nadando. Com 

apenas 2 sobreviventes, qual será a duração 

dos alimentos? 

(A) 16 dias. 

(B) 18 dias.  

(C) 20 dias.  

(D) 21 dias. 

(E) 22 dias.  

 

QUESTÃO 08 

Com a velocidade de 75km/h, um ônibus 

escolar faz um trajeto em 40 minutos. Devido 

a um congestionamento, esse mesmo ônibus 

fez o trajeto em 50 minutos. Diante dessas 

informações, qual foi a velocidade média desse 

ônibus? 

(A) 60 km/h. 

(B) 64 km/h. 

(C) 65 km/h. 

(D) 68 km/h.  

(E) 70 km/h. 

 

QUESTÃO 09 

Resolva a equação a seguir e, ao final, assinale 

a alternativa que apresenta o resultado correto: 

x(x+4) + x(x+2) = 2x² + 12 

(A) x = 1. 

(B) x = 2. 

(C) x = 3. 

(D) x = 4. 

(E) x = 5. 

 

QUESTÃO 10 

Uma caixa de biscoitos possui 250g de peso 

líquido e 300g de peso bruto. Qual é a razão do 

peso líquido para o peso bruto? 

(A) 3/4. 

(B) 5/6. 

(C) 1/3. 

(D) 7/8. 

(E) 6/5. 

_____________________________________ 

Rascunho  
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

QUESTÃO 11 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

ao tratar da educação infantil, apresenta alguns 

direitos de aprendizagem. Assinale a 

alternativa que NÃO corresponde a um desses 

direitos previstos no documento supracitado: 

(A) Conviver com outras crianças e adultos, 

em pequenos e grandes grupos, utilizando 

diferentes linguagens, ampliando o 

conhecimento de si e do outro, o respeito em 

relação à cultura e às diferenças entre as 

culturas.  

(B) Reagir quando admoestado por colegas 

e/ou professores, demonstrando, assim, suas 

ideias e valores no que se refere à realidade que 

o circunda.  

(C) Expressar como sujeito dialógico, criativo 

e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões, questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens.  

(D) Explorar movimentos, gestos, sons, 

formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, 

objetos, elementos da natureza, na escola e fora 

dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, 

em suas diversas modalidades: as artes, a 

escrita, a ciência e a tecnologia.  

(E) Conhecer-se e construir sua identidade 

pessoal e cultural, constituindo uma imagem 

positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas experiências de 

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição escolar e em seu 

contexto familiar e comunitário.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 12 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

em sua introdução, apresenta algumas 

competências gerais que permitem identificar 

a intenção e o alcance de suas ideias. Assinale 

a alternativa que NÃO corresponde a uma 

dessas competências prevista no documento: 

(A) Valorizar e fruir as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural.  

(B) Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 

saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas.  

(C) Agir, pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões 

com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários.  

(D) Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o mundo 

físico, sócio, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva.  

(E) Participar ativamente das comunidades de 

ensino e familiares, a fim de promover com 

mais eficiência a integração entre todos os 

atores envolvidos no processo educativo.     

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 13 

O artigo 2° da Lei n. 13.005/2014, que instituiu 

o Plano Nacional de Educação (PNE), aponta 

as diretrizes a serem seguidas para a 

consolidação de um modelo adequado de 

educação. Assinale a alternativa que NÃO 

corresponde a uma dessas diretrizes: 

(A) Estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com 

padrão de qualidade e equidade, independente 

dos resultados e da proporção do Produto 

Interno Bruto.  

(B) Superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas 

de discriminação. 

(C) Promoção humanística, científica, cultural 

e tecnológica do País.  

(D) Promoção do princípio da gestão 

democrática da educação pública.  

(E) Formação para o trabalho e para a 

cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade.    

_____________________________________ 

Rascunho  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 14 

No que se refere à Lei n. 13.005/2014 (Plano 

Nacional de Educação), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

(A) Deve-se otimizar a capacidade instalada da 

estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de Educação Superior, 

mediante ações planejadas e coordenadas, de 

forma a ampliar e a interiorizar o acesso à 

graduação.  

(B) O Plano Nacional de Educação tem 

duração prevista de 20 (vinte) anos. 

(C) Os entes federados devem estabelecer, nos 

respectivos planos de educação, estratégias 

que assegurem a articulação das políticas 

educacionais com as demais políticas sociais, 

particularmente as culturais.    

(D) Uma das diretrizes do Plano Nacional de 

Educação é a superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas 

de discriminação.  

(E) Deve-se fomentar a oferta de educação 

superior pública e gratuita, prioritariamente 

para a formação de professores e professoras 

da Educação Básica, sobretudo nas áreas de 

Ciências e Matemática, bem como atender ao 

déficit de profissionais em áreas específicas.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 15 

O artigo 24, inciso V, da Lei n. 9.394/1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação) trata da 

verificação do rendimento escolar na educação 

básica. Assinale a alternativa que NÃO 

corresponde a um critério previsto na lei para 

verificação de rendimento: 

(A) o aproveitamento de estudos concluídos 

com êxito.  

(B) a obrigatoriedade de estudos de 

recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo 

rendimento escolar, a serem disciplinados 

pelas instituições de ensino em seus 

regimentos.  

(C) a possibilidade de avanço nos cursos e nas 

séries mediante verificação do aprendizado.  

(D) a avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos quantitativos sobre os qualitativos e 

dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais.  

(E) a possibilidade de aceleração dos estudos 

para alunos com atraso escolar.  

  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 

QUESTÃO 16 

Na data de 05 de junho de 1968 foi publicada 

a lei que instituiu oficialmente o brasão de 

armas do Município de Cerquilho. Rico em 

detalhes, o brasão, além de cores vibrantes, 

apresenta, em letras de prata, a seguinte 

expressão latina: 

(A) Libertas quae sera taemen. 

(B) Libertas aequitas veritas.  

(C) Hic labor vincit. 

(D) Omnis labor vincit.  

(E) Hic honoribus causae.      

 

 

 

QUESTÃO 17 

No ano de 1914, o povoado da localidade foi 

elevado à condição de vila, e recebeu o nome 

de: 

(A) Freguesia do Ó.  

(B) Freguesia de São João de Cerquilho.  

(C) Freguesia de Santo Antônio de Posse.  

(D) Freguesia de São Pedro de Cerquilho.  

(E) Freguesia de São José de Cerquilho. 

 

QUESTÃO 18 

De acordo com o artigo 4°da Lei n. 

2.207/1999, a valorização dos profissionais do 

ensino será assegurada através de, EXCETO: 

(A) possibilidade de ingresso a outros cargos 

públicos, independentemente de concurso 

público.  

(B) condições dignas de trabalho para os 

profissionais do Magistério.  

(C) perspectiva de progressão na carreira.  

(D) piso salarial.  

(E) formação contínua e sistemática de todo o 

pessoal do Quadro do Magistério promovida 

e/ou oferecida pela Secretaria Municipal de 

Educação.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 19 

O artigo 1° da Lei Orgânica apresenta alguns 

princípios a serem seguidos pela 

Administração Pública municipal. Assinale a 

alternativa que NÃO corresponde a nenhum 

desses princípios: 

(A) a valorização do profissional do ensino.  

(B) a gestão democrática da educação.  

(C) a participação igualitária na educação.  

(D) a garantia do padrão de qualidade do 

ensino municipal.  

(E) a escola pública, gratuita, de qualidade, 

laica para todos, a serviço das necessidades da 

população, independentemente de sexo, etnia, 

cor, situação socioeconômica, credo religioso 

e político.  

 

QUESTÃO 20 

O artigo 36 da Lei Orgânica trata do processo 

legislativo. Assinale o ato normativo cuja 

elaboração NÃO compete à Câmara 

Municipal: 

(A) Leis ordinárias.  

(B) Emendas à Lei Orgânica do Município. 

(C) Resoluções. 

(D) Decretos Legislativos.  

(E) Emendas à Constituição. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Acentuam-se devido à mesma regra de 

acentuação gráfica as seguintes palavras do 

texto: 

(A) bióloga – lâmpadas – climáticas.  

(B) Bagdá – Islândia – óculos.  

(C) pestilência – habitará – vívida.  

(D) sustentável – políticas – ozônio.  

(E) Rússia – lâmpadas – Canadá. 

 

QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa cuja regência verbal está 

empregada de acordo com a norma-padrão da 

língua portuguesa.  

(A) Lembro-me perfeitamente de minha 

professora, a dona Francisca.  

(B) Os professores devem assistir às crianças, 

investindo, assim, em nosso futuro.  

(C) Ensinar é um ato que obedece a lei do 

amor.  

(D) Informai a todos do que ocorreu na sala de 

aula.  

(E) Devemos aspirar professores que tenham 

amor pelo ensino. 

 

QUESTÃO 23 

Assinale a alternativa em que o emprego do 

acento grave está empregado de acordo com a 

norma-padrão. 

(A) É importante estimular discussões àcerca 

do ensino.  

(B) A educação se constrói à duras penas.  

(C) Ensinar implica à necessidade de também 

aprender.  

(D) Recorrer à métodos pedagógicos 

alternativos é fundamental.  

(E) Os professores sempre visam à evolução 

dos alunos.   

 

QUESTÃO 24 

Assinale a alternativa que está de acordo com 

a gramática da língua portuguesa: 

(A) Entre mim e ti não deve haver segredos.  

(B) Esteja aqui amanhã e te mostro o museu 

natural da cidade.  

(C) Tenho pego muitas frutas, indo nas 

estradinhas vizinhas.  

(D) Se pudesse, eu daria-te um automóvel 

novo.  

(E) João não se conteu, ao ver a confusão.    
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QUESTÃO 25 

No que se refere às normas de concordância 

nominal, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Dadas as circunstâncias, não havia nada 

que pudesse ser feito naquela ocasião.  

(B) Diante de qualquer questão colocada em 

debate, suas opiniões eram sempre as mais 

ponderadas.  

(C) Sua opinião era tal qual as ideias do 

prefeito da cidade.  

(D) Assim que abriu o e-mail, o funcionário 

julgou caluniosa aquela mensagem.  

(E) É necessária a participação direta dos 

cidadãos na toma de decisões governamentais.  

 

QUESTÃO 26 

Assinale a alternativa em que o hífen está 

empregado corretamente em todas as palavras: 

(A) anti-inflamatório – anteprojeto – 

antiabortivo – anti-social.  

(B) hiper-sensibilidade – ultravioleta – 

anticorrupção – infravermelho.  

(C) hipersensibilidade – inter-regional – super-

aquecimento – inter-sindical.  

(D) sub-humano – sub-remunerado – micro-

ondas – socioeconômico.  

(E) contra-senso – contracheque – contragolpe 

– contra-reforma.  

 

QUESTÃO 27 

Que nome se dá ao vício de linguagem também 

denominado de ambiguidade? 

(A) onomatopeia.  

(B) anfibologia.  

(C) ironia.  

(D) prosopopeia.  

(E) sarcasmo.  

 

 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que apresenta autores 

representantes do Romantismo Brasileiro: 

(A) Castro Alves, Mário de Andrade, 

Gonçalves Dias.  

(B) Aluísio Azevedo, Bernardo Guimarães, 

Casimiro de Abreu.  

(C) Castro Alves, José de Alencar, Gonçalves 

Dias.  

(D) Álvares de Azevedo, Castro Alves, Tomás 

Antônio Gonzaga.  

(E) Lígia Fagundes Telles, Padre Antônio 

Vieira, Mário de Andrade.  

QUESTÃO 29 

No tocante aos componentes do processo de 

ensino, analise os itens abaixo e, ao final, 

assinale a alternativa correta: 

I – Os meios de ensino dizem respeito aos 

recursos, materiais utilizados pelos docentes e 

pelos alunos na organização e na condução do 

processo de aprendizagem.  

II – Na escolha dos conteúdos, o professor 

deve levar em consideração a herança cultural, 

a experiência e a prática social vivida por seus 

alunos.  

III -  A prática educativa na educação formal 

orienta-se por objetivos que direcionam ação 

intencional e sistemática.  

IV – Os objetivos gerais são aqueles que 

determinam as exigências de ensino, 

independente da intervenção dos professores 

para sua elaboração.  

V – O processo didático é caracterizado como 

mediação escolar de objetivos, conteúdos e 

métodos, tendo em vista as finalidades da 

educação.  

(A) Apenas os itens II, III, IV e V estão 

corretos.  

(B) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.  

(C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

(D) Apenas III, IV e V estão corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  
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QUESTÃO 30 

Assinale a alternativa cuja afirmação é 

INCORRETA: 

(A) A locução adverbial também exerce a 

função de adjunto adverbial.  

(B) O adjunto adverbial indica uma 

circunstância do verbo.  

(C) Artigos, numerais, pronomes e adjetivos 

exercem função de adjunto adnominal.  

(D) Os adjuntos adnominais possuem a mesma 

função dos adjuntos adverbiais.  

(E) O advérbio exerce função de adjunto 

adverbial.  

 

QUESTÃO 31 

Assinale a alternativa que apresenta o núcleo 

do predicativo sublinhado: 

(A) Foi muito bem escolhida a nova proposta 

de gestão da empresa.  

(B) Foi muito bem escolhida a nova proposta 

de gestão da empresa.  

(C) Foi muito bem escolhida a nova proposta 

de gestão da empresa.  

(D) Foi muito bem escolhida a nova proposta 

de gestão da empresa.  

(E) Foi muito bem escolhida a nova proposta 

de gestão da empresa.  

QUESTÃO 32 

Assinale a alternativa em que o termo em 

destaque assume a função de agente da 

passiva: 

(A) Comprei meu livro preferido pela metade 

do preço.  

(B) A motocicleta e o capacete foram levados 

pela correnteza.  

(C) Os escoteiros trilharam pelo caminho mais 

longo.  

(D) Seriam apresentados novos projetos.  

(E) A passagem aérea foi comprada para o 

diretor da empresa.   

QUESTÃO 33 

Assinale a alternativa que apresenta um objeto 

direto preposicionado: 

(A) Amou a João com o mais puro amor.  

(B) Naquela época, era difícil viajar para o 

Oriente Médio.  

(C) Em dias chuvosos, gosto de ouvir uma boa 

música.  

(D) Passou aos estudantes, para estudo, o 

resumo da matéria.  

(E) Sentamo-nos num dos bancos e ouvimos o 

discurso.  

QUESTÃO 34 

Dá-se o nome de metonímia à figura de 

linguagem que consiste no emprego de um 

termo por outro, havendo sempre uma relação 

entre os dois. Essa relação pode ser de causa e 

efeito, de continente e conteúdo, de autor e 

obra ou da parte pelo todo.  

Assinale a alternativa que apresenta o uso da 

metonímia: 

(A) Calções negros corriam, pulavam.  

(B) Achando tudo aquilo uma bobagem.  

(C) E as mãos batendo na cabeça.  

(D) Palhetas subiram no ar.  

(E) Carlinhos ficou abobado com o olhar 

parado.   

QUESTÃO 35 

Em todas as frases abaixo há erro de 

pontuação, EXCETO: 

(A) Em horas de insônia, bastava estender a 

mão e abrir um bom livro.  

(B) Como escrevia muito, a linguagem cedo, 

fez parte do meu cotidiano.  

(C) Ficava do outro lado da classe, a minha 

melhor amiga.  

(D) Quando pequena, a televisão me parecia, 

um objeto muito estranho.  

(E) Lembro-me que, por um bom tempo 

detestei meus vizinhos.  
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QUESTÃO 36 

No que se refere à concordância, assinale a 

alternativa correta: 

(A) Precisam-se de bons atendentes.  

(B) Aluga-se casas mobiliadas.  

(C) Fazem mais de dez anos que eu comprei 

esta geladeira.  

(D) Ele mesmo me disse “obrigado”, pois o 

levei a conhecer esta cidade.  

(E) Hão de existir políticos honestos neste país.  

 

QUESTÃO 37 

Assinale a alternativa em que o termo grifado 

não corresponde ao sujeito da oração: 

(A) Nenhum amigo meu esteve na reunião.  

(B) Letícia chorava desesperadamente.  

(C) Um pressentimento horrível tomou conta 

de todos.  

(D) De vez em quando, novos candidatos se 

inscreviam.   

(E) Todas as moedas estavam dentro do cofre.  

 

QUESTÃO 38 

Assinale a alternativa em o acento grave 

indicativo de crase está INCORRETO: 

(A) Frente à frente, os dois se admiravam.  

(B) O governador sentou-se à direita do 

presidente.  

(C) Nós informamos à polícia o incidente da 

noite passada.  

(D) À medida que caminhava, lembrava-se de 

sua infância.  

(E) Todos têm direito à educação.   

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

QUESTÃO 39 

Dos autores elencados abaixo, assinale aquele 

que não faz parte do Modernismo: 

(A) Eça de Queiroz.  

(B) João Cabral de Melo Neto.  

(C) Carlos Drummond de Andrade.  

(D) Mário de Andrade.  

(E) Cecília Meireles.  

 

QUESTÃO 40 

No que se refere ao Romantismo no Brasil, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Da geração condoreira, temos como 

principal representante Castro Alves, que 

desenvolve poemas de cunho político e social, 

como “Navio Negreiro” e Vozes D’África.  

(B) Da primeira geração romântica, 

nacionalista e indianista, destacam-se 

Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães.  

(C) São representantes da geração 

ultrarromântica, marcada pelo extremo 

subjetivismo, os autores Álvares de Azevedo, 

Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e 

Junqueira Freire.  

(D) A natureza do Romantismo é expressiva, 

ela significa e revela. Prefere-se a noite ao dia. 

É na treva que as forças inconscientes da alma, 

como o sonho e a imaginação, ganham força.  

(E) A publicação da obra “Suspiros Poéticos e 

Saudades” (1836), de Gonçalves Dias, tem 

sido considerada o marco introdutório do 

Romantismo no Brasil.    

_____________________________________ 

Rascunho  
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

TEMA: Fake News (notícias falsas) na 

internet. 

Considerando o tema acima estabelecido e o 

descrito no Capítulo 9 do Edital, elabore 

uma redação manuscrita em gênero 

dissertativo-argumentativo, com número 

mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 

(trinta) linhas. O título do texto não será 

computado como 01 (uma) linha. A Prova 

Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita 

de forma legível, sendo obrigatório o uso de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Atenção – a presente folha trata-se de 

rascunho - a redação deverá ser elaborada 

na folha de texto definitiva, entregue pelo 

Fiscal de Sala. 

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


