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Prefeitura Municipal de  
Vermelho Novo - MG 

 

Concurso Público nº 01/2018 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 
 

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 na sua bolsa, mochila ou no envelope 
plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas 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 sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste 

caderno 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 há 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 restar 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 30/07/2018; 
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 Governo Federal nos últimos anos lançou uma campanha demandando 
a cada cidadão brasileiro 10 minutos por semana para salvar vidas. Esta 
campanha destina-se a: 
 

a) 10 minutos contra o Aedes aegypti; 
b) 10 minutos contra a dengue; 
c) 10 minutos para fazer a diferença; 
d) 10 minutos em prol da saúde. 

 

2. Doença que constitui ainda hoje um grande problema de saúde pública 
nos países em desenvolvimento causada por um parasita do gênero 
plasmodium, transmitida pelo mosquito comumente denominado pernilongo, 
sendo que o Brasil é responsável por 50% dos casos registrados nas 
Américas. 
 

a) Dengue; 
b) Febre amarela; 
c) Malária; 
d) Febre do Nilo. 

 

3. Sobre os equipamentos de proteção individual (EPI), necessários para a 
segurança do trabalhador na aplicação de inseticidas é correto afirmar, 
EXCETO: 
 

a) A máscara semi facial é necessária para a aplicação do larvicida. 
b) A máscara facial completa é indicada para a preparação da calda e 

aplicação de inseticidas espaciais. 
c) Os óculos de segurança são utilizados durante o manuseio de inseticidas, 

a preparação de caldas e abastecimento de equipamentos para aplicação 
de inseticidas. 

d) As calças e camisas de brim devem ser utilizadas em todas as atividades 
que envolvam ações de controle vetorial. 
 

4. A Constituição Brasileira preocupou-se com a cidadania do povo brasileiro 
e seus artigos se referem diretamente aos direitos sociais. Assinale a opção 
que NÃO descreve um direito social. 
 

a) A saúde é um direito de todos e deve ser garantido pelo poder público. 
b) O trabalho é um direito de todo cidadão brasileiro adulto e deve ser 

garantido por programas especiais do governo como bolsa família e 
auxílio reclusão. 

c) Todo cidadão brasileiro tem direito à educação de qualidade e gratuita. 
d) O direito ao lazer é garantido pela constituição e muito importante para 

assegurar saúde e qualidade de vida ao cidadão. 
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5. Para promover e proteger a saúde de cada cidadão brasileiro o Sistema 
Único de Saúde precisa estar bem organizado de acordo com princípios 
previstos na Constituição Federal. Leia as alternativas abaixo e assinale a 
resposta CORRETA. 
 
I. Universalidade 
II. Integralidade 
III. Equidade 
IV. Regionalização 
V. Hierarquização 
 
( ) Tem o objetivo de reduzir desigualdades sociais e territoriais. 
( ) Constitui a forma de organizar os serviços e ações para atender as 

diferentes necessidades em saúde da população. 
( ) É o princípio que garante a todos os brasileiros o direito à saúde. 
( ) Constitui o princípio que garante a oferta necessária de ações e serviços 

de saúde aos indivíduos e às comunidades independente de condições 
econômicas e sociais. 

( ) Pode ser chamado o princípio da justiça social, diferenciando o 
investimento do sistema de saúde de acordo com as necessidades de 
cada um. 

 
a) I, II, III, V, IV; 
b) V, IV, III, II, I; 
c) V, III, II, IV, I; 
d) IV, V, I, II, III. 

 
6. Com o crescimento das cidades no Brasil, a dengue encontrou condições 
favoráveis devido à precariedade de muitas regiões, favorecido pela 
movimentação das pessoas nos estados brasileiros. Sobre esta doença é 
correto afirmar, EXCETO: 
 
a) O seu agente etiológico é um arbovirus da família flaviridae do qual 

existem vários sorotipos. 
b) Ocorre transmissão da doença através do contato direto de uma pessoa 

sadia com uma pessoa doente ou com suas secreções. 
c) O vetor da doença é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. 
d) A pessoa infectada pelo vírus da dengue adquire proteção permanente 

por aquele sorotipo e imunidade parcial. 
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7. Assinale a resposta CORRETA sobre a tripanossomíase americana. 
 
a) Doença causada por uma bactéria. 
b) Doença denominada mal de hansen. 
c) Sua transmissão pode ocorrer através de um vetor, de transfusões de 

sangue ou transmissão vertical. 
d) Doença descoberta por um médico do Rio de Janeiro. 

 
8. Sobre o mosquito Aedes aegypti é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) O mosquito macho alimenta-se de frutas e de vegetais adocicados. 
b) É um mosquito que pode se infectar por diversos vírus tornando-se vetor 

de várias doenças. 
c) É um mosquito que voa alto, produz pouco ruído e mais ativo durante a 

noite. 
d) Entre a fase de ovo e de pupa passa por quatro estágios de 

desenvolvimento dentro d’água.  
 

9. Assinale a resposta CORRETA sobre o tratamento da dengue. 
 
a) Doril é um bom remédio para combater a febre no caso da doença. 
b) A pessoa com dengue pode trabalhar normalmente, desde que se sinta 

bem. 
c) O tratamento da dengue requer ingestão de muito líquido, sucos, chás e 

água. 
d) A doença se manifesta depois de um mês da picada do mosquito 

contaminado com o vírus. 
 

10. Assinale a opção considerada mais eficaz para a eliminação do mosquito 
Aedes aegypti. 
 
a) Limpeza de todos os reservatórios de água que podem ser encontrados 

nas casas. 
b) Eliminação de todo acúmulo natural ou artificial de água. 
c) Conscientização da população quanto ao destino do lixo. 
d) Utilização de inseticidas nas cidades para matar os mosquitos que 

nascem continuamente nos vários criadouros existentes. 
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11. Numa visita domiciliar, diante de uma suspeita de caso de dengue, o 
agente de combate de endemias pode dar as muitas orientações que ajudem 
as pessoas no cuidado com a doença já instalada. Leia as opções abaixo e 
assinale aquela que NÃO se adéqua a este tipo de orientações. 
 
a) Pode orientar ao suspeito sobre a necessidade e importância de ingerir 

mais água. 
b) Pode orientar ao suspeito de dengue que procure a unidade de saúde 

mais próxima para verificar se é realmente um caso de dengue. 
c) Pode e deve levar a pessoa com suspeita de dengue na unidade de 

saúde mais próxima, ainda que existam outras pessoas na família que 
possam acompanhá-lo. 

d) Sabe das pessoas que estão no grupo de risco de maior gravidade caso 
sejam acometidas pela dengue e pode orientar quanto à agilidade e 
necessidade de visita imediata à unidade de saúde mais próxima da sua 
casa. 
 

12. O controle vetorial do Aedes aegypti pode ser efetuado por um gerente, 
coordenador ou responsável técnico a área de vigilância em saúde. São 
atividades de responsabilidade do Agente Comunitário de combate a 
endemias no controle vetorial da dengue, EXCETO: 
 
a) Preparar relatórios sobre a situação étimo-epidemiológica do município. 
b) Identificar criadouros com formas imaturas do mosquito. 
c) Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para 

as ações de prevenção e controle da dengue. 
d) Reunir-se sistematicamente com a Equipe da Atenção Primária à Saúde, 

para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos 
índices de infestação do mosquito na área de abrangência, os índices de 
pendências e as medidas para melhorar a situação. 
 

13. Constitui equipamento utilizado no controle vetorial do Aedes Aegypti, 
EXCETO. 
 
a) Equipamento costal manual 
b) Equipamento nebulizador acoplados a veículos. 
c) Pulverizador manual nos focos menores. 
d) Equipamento nebulizador costal motorizado. 
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14. As ações de controle vetorial devem ser planejadas e executadas de 
forma permanente. Leia as alternativas que seguem sobre o rendimento 
médio das atividades de controle vetorial e assinale a resposta CORRETA. 
 
( ) 20 a 25 imóveis/ agente/ dia 
( ) 15 imóveis/ agente/ dia 
( ) 70 imóveis / agente/ dia 
( ) 30 armadilhas/ agente/ dia 
( ) 15 pontos estratégicos/ agente/ dia 
 
I. UBV intradomiciliar e peridomiciliar 
II. Tratamento focal 
III. Delimitação de foco 
IV. Pesquisa em armadilhas 
V. Pesquisa em pontos estratégicos 

 
a) I, II, III, V e IV; 
b) II, III, IV, I e V; 
c) II, III, I, IV e V; 
d) I, III, II, V e IV. 

 
15. Sobre a importância da visita domiciliar realizada pelo agente de combate 
a endemias no controle da dengue, assinale a resposta INCORRETA. 
 
a) Verifica-se a presença de criadouros de Aedes aegypti. 
b) Ocasião para orientar os residentes sobre as medidas preventivas. 
c) Utilizada para realizar levantamento de índices de infestação. 
d) Utilizada para orientar e realizar o tratamento das pessoas doentes. 

 
16. Sobre a pesquisa entomológica é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Na pesquisa, a unidade amostral é um quarteirão. 
b) Habitualmente se realiza a coleta de larvas, podendo colher também ovos, 

pupa e o mosquito adulto. 
c) Para facilitar a detecção dos imaturos do Aedes aegypti, utiliza-se uma 

fonte luminosa, que pode ser um espelho direcionado ao sol ou uma 
lanterna. 

d) O pesca-larvas é utilizado para coletar larvas e pupas de um recipiente. 
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17. Sobre a infestação predial, assinale a resposta CORRETA. 
 

a) É a proporção de imóveis positivos. 
b) É expresso pela porcentagem entre o número de imóveis positivos e o 

número de imóveis pesquisados. 
c) Estabelece a relação entre imóveis positivos e número de imóveis 

pesquisados. 
d) É expresso em número absoluto dos imóveis positivos. 

 

18. Sobre o levantamento de índice rápido para aedes aegypti (LIRAa), 
assinale a resposta INCORRETA. 
 

a) Método que tem como objetivo principal a obtenção de indicadores 
entomológicos de maneira rápida. 

b) Esse método foi desenvolvido em 2002. 
c) Os critérios para o delineamento da amostra do LIRAa em cada município 

são determinados em função da densidade populacional, do número de 
imóveis existentes, levando em consideração como unidade primária de 
amostragem o imóvel. 

d) Em municípios pequenos utiliza-se uma amostra por conglomerado em 
estágio único, mediante sorteio de quarteirões, cujo tamanho é obtido pela 
divisão do número dos imóveis da amostra pela média do número de 
imóveis dos quarteirões, sendo pesquisados 100% dos mesmos. 
 

19. Leia atentamente as alternativas que segue e assinale a resposta 
CORRETA. 
 

( ) Período necessário para a cobertura do Agente de Combate a Endemias 
de todos os imóveis de determinada área. 

( ) Destina-se à guarda de insumos e preenchimento de documentos. 
( ) Calculado de acordo com o volume do equipamento aplicador em 

tratamentos residuais. 
( ) Cálculo do volume total ou parcial do depósito de água. 
( ) Aplicação de larvicida nos criadouros. 
 

I. Tratamento focal 
II. Cubagem 
III. Ciclo de trabalho 
IV. Carga de inseticida 
V. Ponto de apoio 
 

a) I, II, IV, V e III; 
b) V, II, I, IV e III; 
c) V, II, III, IV e I; 
d) III, V, IV, II e I. 
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20. A respeito dos tipos e definição dos tipos de recipientes com potencial de 
se tornarem criadouros de Aedes aegypti, assinale a resposta INCORRETA 
quanto aos grupos de reservatórios. 
 
a) Grandes; 
b) Móveis; 
c) Naturais; 
d) Passíveis de remoção. 

 
PROVA DE PORTUGUÊS 

 
A troca 

 
Pra mim, livro é vida; desde que eu era muito pequena os livros me 

deram casa e comida.  
 
Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo; em pé, fazia 

parede, deitado, fazia degrau de escada; inclinado, encostava num outro e 
fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta eu me espremia lá dentro pra 
brincar de morar em livro.  

 
De casa em casa eu fui descobrindo o mundo (de tanto olhar pras 

paredes). Primeiro, olhando desenhos; depois, decifrando palavras.  
 
Fui crescendo; e derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando 

intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu 
ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Só por 
causa de uma razão: o livro agora alimentava a minha imaginação.  

 
Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia; e de barriga assim 

toda cheia, me levava pra morar no mundo inteiro: iglu, cabana, palácio, 
arranha-céu, era só escolher e pronto, o livro me dava.  

 
Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa 

que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida; quanto mais eu 
buscava no livro, mais ele me dava.  

 
Mas, como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um 

dia de alargar a troca: comecei a fabricar tijolo pra em algum lugar uma 
criança juntar com outros, e levantar a casa onde ela vai morar. 

BOJUNGA, Lygia 
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21. O texto em referência é um depoimento que a autora deu para o Dia 
Internacional do Livro Infantil e Juvenil, de 1984, traduzido e divulgado nos 
64 países membros do IBBY. De acordo com a mensagem passada por ela: 
 
a) O livro teve participação ativa na vida da autora desde a infância até os 

dias atuais. 
b) O livro foi fundamental na infância, mas se desligando deste no futuro. 
c) O livro teve fundamental importância exclusivamente na sua vida escolar. 
d) O livro era sem fundamento algum até ela atingir a fase adulta. 
 
22. Faça a relação das fases da vida da autora com a sua relação com o 
livro, de acordo com o texto. 
 
I. 1º período da infância 
II. 2º período da infância  
III. Pré-adolescência/adolescência 
IV. Jovem, adulto  

 
(      ) descobrindo o significado dos desenhos e das palavras 
(      ) fabricando livros  
(      ) brincando de casinha, livro era tijolo 
(      ) pegando intimidade com as palavras, alimentando a imaginação 

 
A sequência que preenche as lacunas acima é: 
 
a) IV – III – II – I;  
b) II – I – III – IV;  
c) I – II – IV – III;  
d) II – IV – I – III.  

 
23. O que MELHOR explica o título do texto é: 
 
a) A palavra “Troca” foi empregada apenas no sentido de exemplificar os 

diversos gêneros que a autora conheceu durante sua trajetória pela 
leitura.  

b) A palavra “Troca” foi empregada com o sentido de retribuição, uma vez 
que a autora devolve o que os livros lhe deram escrevendo outros livros 
para outros leitores. 

c) A palavra “Troca” foi empregada com o sentido de decepção pelo fato de 
a autora não ter encontrado satisfação no hábito adquirido na infância, 
sem trazer nenhum acréscimo na fase adulta.  

d) A palavra “Troca” foi empregada com o sentido de substituição de uma 
afinidade que autora tinha na infância por outra totalmente distinta.  
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24. A expressão “fabricar tijolo”, utilizada no último parágrafo, está 
empregada no sentido figurado. Essa expressão, de acordo com o contexto 
significa: 
 

a) Ler livros;  
b) Colecionar livros;  
c) Escrever livros;  
d) Conhecer livros.  
 

25. “Pra mim, livro é vida; desde que eu era muito pequena os livros me 
deram casa e comida.” As palavras destacadas são, respectivamente: 
 

a) Pronome oblíquo – pronome pessoal do caso reto – pronome oblíquo;  
b) Pronome demonstrativo – pronome pessoal do caso reto – pronome 

oblíquo;  
c) Pronome oblíquo – pronome pessoal do caso reto – pronome 

demonstrativo;  
d) Pronome pessoal do caso reto – pronome oblíquo – pronome possessivo.  
 

26. “Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo; em pé, fazia 
parede, deitado, fazia degrau de escada; inclinado, encostava num outro e 
fazia telhado.” Das palavras retiradas desse trecho, assinale aquela que é 
um adjetivo. 
 

a) Construtora; 
b) Pé;  
c) Deitado;  
d) Telhado.  
 

27. “E quando a casinha ficava pronta eu me espremia lá dentro pra brincar 
de morar em livro.” A oração destacada estabelece com a anterior uma 
relação de: 
 

a) Causa;  
b) Proporcionalidade;  
c) Condição;  
d) Finalidade.  
 

28. “Fui crescendo; e derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando 
intimidade com as palavras.” A palavra destacada pode ser trocada sem 
alteração de sentido por: 
 

a) Portanto;  
b) Entretanto;  
c) Logo;  
d) Porque.  
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29. “Mas, como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia 
de alargar a troca: comecei a fabricar tijolo pra em algum lugar uma criança 
juntar com outros, e levantar a casa onde ela vai morar.” Todas as palavras 
retiradas desse trecho exercem função de complemento verbal de um verbo 
transitivo, EXCETO: 
 

a) A troca;  
b) Tijolo;  
c) Uma criança;  
d) A casa.  
 

Leia o texto a seguir para responder as questões 30 e 31. 
 

“Não é o crítico que importa; nem aquele que aponta onde foi que o 
homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. 
 
 O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, 
cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue; que luta bravamente; 
que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções; 
mas que, na verdade, se empenha em seus feitos; que conhece o 
entusiasmo, as grandes paixões; que se entrega a uma causa digna; que, na 
melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, 
na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente.”  

(Trecho do discurso “Cidadania em uma República, proferido por Theodore 
Roosevelt) 

 

30. “O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo 
rosto está manchado de poeira, suor e sangue; que luta bravamente; que 
erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções;” 
Quanto às palavras destacadas acima, é CORRETO o que se afirma em: 
 
a) São todas pronomes relativos introduzindo orações adjetivas; 
b) Há dois pronomes relativos introduzindo orações adjetivas e duas 

conjunções subordinativas;  
c) São todas conjunções integrantes introduzindo orações substantivas; 
d) São todas conjunções coordenativas introduzindo orações coordenadas 

sindéticas. 
 

31. “(...) ao menos fracassa ousando grandemente.” No que se refere à 
palavra destacada desse trecho, a mesma exerce: 
 

a) Função de complemento verbal de um verbo transitivo direto;  
b) Função de complemento verbal de um verbo transitivo indireto; 
c) Função de um adjunto adverbial;  
d) Função de um adjunto adnominal.  
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32. Levando em consideração a escrita das palavras, assinale aquela que 
apresenta inadequação ortográfica. 
 
a) Excepcional;  
b) Extraordinário;  
c) Excreção;  
d) Excrevinhar.   
 
33. “Eu sempre queria saber ____________ ela resolveu deixar sua casa.” A 
palavra que completa corretamente a lacuna acima é: 
 
a) porque;  
b) por que;  
c) porquê;  
d) por quê.  
 
34. Em relação à acentuação gráfica, todas as palavras proparoxítonas 
devem receber acento. Observa-se essa regra em: 
 
a) Ríspido;  
b) Órfão;  
c) Secretária;   
d) Chalé.  
 
35. Dos ditos populares abaixo, assinale aquele em que a palavra destacada 
NÃO é um adjetivo. 
 
a) Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. 
b) Deus escreve certo por linhas tortas. 
c) Gato escaldado tem medo de água fria. 
d) Para cima todo santo ajuda. 
 
36. Nos verbos impessoais, ou seja, nos verbos que não apresentam 
sujeito, o verbo deverá ser conjugado sempre na 3.ª pessoa do singular. É 
exemplo desse tipo de verbo: 
 
a) Havia várias crianças correndo no parque. 
b) Fez várias amostras de arranjos para a feira.  
c) Existe, na realidade, uma outra opção de faturamento. 
d) Deu, no relógio da matriz, uma hora em ponto.  
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37. Levando em consideração a regência dos verbos abaixo, assinale a 
alternativa em que o emprego do verbo infringe as normas que determina a 
gramática normativa. 
 
a) Gosto muito de assistir a filmes de suspense.  
b) Não simpatizo com esse tipo de pessoa.  
c) Prefiro doces caseiros do que sorvete industrializado.  
d) Aspiro a uma boa posição na empresa.  
 
38. Houve inadequação no emprego da crase em: 
 
a) Não cheguei à tempo do início do jogo.  
b) Refiro-me à revista de esportes radicais.  
c) Gosto bastante de pizza à moda.  
d) Entregue esses livros à bibliotecária.  
 
39. A frase que apresenta o verbo destacado no pretérito perfeito é: 
 
a) Nada se resolve com violência.  
b) Nós iríamos se tivéssemos chegado cedo. 
c) Ela acreditava em dias melhores. 
d) O disco voador abduziu o fazendeiro.  
 
40. Quanto ao emprego do pronome oblíquo, a frase que está em 
DESACORDO com a gramática normativa é: 
 
a) Me passe por favor esta régua.  
b) Chamar-me-iam de louco se pudessem. 
c) Nuca se queixa nem se aborrece.  
d) Jamais te importunei.  
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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. 

 


