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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 

MONITOR DE CRECHE 

 
 

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. A creche pode ser benéfica para o bebê principalmente se ele é muito 
paparicado e mimado pela família. Na escolinha a criança pode aprender 
muitas coisas, EXCETO: 
 
a) A ser egoísta; 
b) A compartilhar os brinquedos e jogos; 
c) A colaborar; 
d) A ser mais sociável. 
 
2. Quando falamos em creche ou escolinha, temos uma faixa etária a ser 
cumprida. Marque a alternativa CORRETA. 
 
a) De 0 a 4 anos completos; 
b) De 0 a 3 anos e 11 meses; 
c) De 0 a 4 anos e 11 meses; 
d) De 0 a 5 anos. 
 
3. Sobre as responsabilidades financeiras de cada esfera, a Primeira etapa 
da educação básica é de responsabilidade: Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Estadual; 
b) Federal; 
c) Estadual e Federal; 
d) Municipal. 
 
4. Na pré-escola para crianças de 04 a 06 anos a avaliação da aprendizagem 
far-se-á, mediante: 
 
a) Avaliação escrita; 
b) Avaliação qualitativa; 
c) Mediante acompanhamento sem o objetivo de promoção; 
d) Mediante registro da avaliação escrita, com portfólio. 
 
5. Os dirigentes de estabelecimento de ensino deverão comunicar ao 
conselho tutelar os casos de: 
 
a) Maus tratos envolvendo seus alunos; 
b) Reiteração de faltas injustificadas; 
c) Evasão escolar; 
d) Todas estão corretas. 
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6. Sobre a palavra autonomia na educação é CORRETO afirmar que: 
 

a)  A autonomia é uma importante meta da educação. Denominada por Jean 
Piaget como “um poder que não se adquire senão de dentro e que não se 
exerce senão no seio da cooperação”, ela é uma conquista, que não 
acontece no ambiente escolar sem que o aluno tenha efetivamente a 
oportunidade de participar dela. 

b) Entende-se por autonomia como sendo um processo mental pelo qual se 
incorporam os dados das experiências aos esquemas de ação e aos 
esquemas existentes. É um movimento de integração do meio no 
organismo. 

c) A autonomia significativa ocorre quando a nova informação se ancora em 
conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz.  

d) A autonomia se tornou uma referência para a discussão de aspectos 
metodológicos da alfabetização nos meados da década de 1980. Com a 
difusão do ideário construtivista, para o qual o foco é a criança e seu 
processo de conceitualização da escrita, a interação da criança com esse 
objeto de conhecimento ganhou uma grande importância nos 
encaminhamentos pedagógicos. 

 

7. A comunidade escolar não deve apenas contribuir para que os alunos 
adquiram conhecimentos relacionados com a saúde. Uma coisa seria ensinar 
higiene e saúde; outra coisa é agir no sentido de que todos os que estão no 
ambiente escolar adquiram, reforcem ou melhorem hábitos, atitudes e 
conhecimentos relacionados com higiene e saúde. A maneira MAIS segura 
de evitar doenças em nossas instituições escolares é: 

 

a) Montar uma sala de enfermagem na instituição. 
b) Lavar as mãos das crianças com frequência. 
c) Isolar a criança que estiver doente. 
d) Orientar os pais a não levar a criança para escola quando estiver doente. 
 

8. O ato de brincar acontece em determinados momentos do cotidiano 
infantil. Neste contexto, Oliveira (2000) aponta o ato de brincar, como sendo 
um processo de humanização, no qual a criança aprende a conciliar a 
brincadeira de forma efetiva, criando vínculos mais duradouros. Assim, as 
crianças desenvolvem sua capacidade de raciocinar, de julgar, de 
argumentar, de como chegar a um consenso, reconhecendo o quanto isto é 
importante para dar início à atividade em si. Uma forte característica de 
crianças que não conseguem socializar é: 
 

a) São incapazes de se soltarem em uma brincadeira. 
b) Invariavelmente insistem na observância rígida da rotina. 
c) São incapazes de se sentirem felizes quando estão fora de casa. 
d) Ficam muito aborrecidas e choram bastante. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_cognitiva
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9. A criança em estado letárgico permanece longos períodos de tempo sem 
se mexer e deita-se com preguiça. A falta de energia pode ser um dos 
desencadeadores desta sensação de letargia, mas também se associa esta 
condição a transtornos psicológicos ou doenças graves. Letargia são sinais 
de: 
 
a) Sinais muito comuns nas crianças de 4 anos, por sua rápida taxa de 

maturação. 
b) Sinais de que a mãe da criança não a ama mais. 
c) Sinais geralmente acompanhados por “chupar o dedo” ou “enrolar o 

cabelo”. 
d) Sinais de que a criança está vivenciando um grande estresse na sua vida, 

um desses estresses é a falta de sono pois não descansa o suficiente, 
podendo experienciar uma fadiga persistente. 

 
10. Tanto adultos como crianças podem vivenciar situações de emergência 
por causa de acidentes, lesões, condições de saúde (como complicações 
crônicas), ou doenças de aparecimento inesperado que podem ocorrer no 
ambiente escolar.  
Além disso o aumento no número de crianças com necessidades especiais 
de saúde e condições médicas crônicas (por exemplo asma e diabetes), que 
frequentam as escolas, contribuíram para aumentar os riscos de 
emergências médicas no ambiente escolar.  
Durante uma emergência médica com uma criança, devemos entrar em 
contato com: 
 
a) O professor; 
b) O médico; 
c) Os avós.  
d) A família. 
 
11. Naturalmente em toda escola há crianças agitadas. Para certificar a 
saúde de uma criança é só observar como ela se comporta. E geralmente a 
grande maioria das crianças saudáveis são agitadas, alegres, interessadas 
em conhecer o novo ambiente em que estão.  A diferença entre criança 
hiperativa de criança ativa é: 

 
a) Seu pobre controle de impulso. 
b) Sua inquietação. 
c) Sua resistência às demandas sociais dos pais e professores. 
d) A intensidade e consistência de vários comportamentos. 
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12. Sabendo as expertises das crianças nos dias de hoje, qual das 
características a seguir NÃO é normal para uma criança de 3 anos? 
 
a) Buscam aprovação, evitam ser desaprovados por adultos; 
b) Tendem a ser obedientes, colaboradores e gostam de agradar; 
c) Mostram preferências por crianças da própria idade; 
d) Seguem rituais de comportamento. 
 
13. Augusto Comte definiu: o termo como o conjunto de disposições 
individuais e coletivas que fazem com que os seres humanos se dediquem 
uns aos outros. A criança que atua com intenção generosa de fazer outra 
pessoa sentir-se bem ou feliz tem comportamento: 
 
a) Honesto; 
b) Altruísta; 
c) Socialmente reforçado; 
d) De atribuição. 
 
14. Trabalhando em grupo com as crianças em sala de aula, Dizer “obrigado” 
a criança ou sorrir para ela porque ela realizou a atividade corretamente 
solicitada é: 
 
a) Ineficaz em problemas graves de disciplina. 
b) Um exemplo de reforço negativo. 
c) O tipo da coisa que devia ser feito somente em ocasiões especiais para 

não desgastar o prazer. 
d) Um exemplo positivo, incentivando o ato correto. 
 
15. A satisfação de muitas crianças é realizar algumas atividades. Se quiser 
que uma criança realize algo que ela já realizou, o professor e seu auxiliar 
devem: 
 
a) Evitar recompensas, porque isto apenas ensina a fazer as coisas em troca 

de algo. 
b) Ter certeza de que ela obterá algum tipo de satisfação ao fazê-la. 
c) Fazer um cartaz e colocar uma estrela dourada toda vez que o fizer. 
d) Ignorar, pois elogia-la a deixará vaidosa. 
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16. O desenvolvimento infantil é um processo global, isto é, um processo que 
engloba todas as habilidades de uma criança. Este processo envolve 
aprender e dominar habilidades como sentar, andar, falar, pular, amarrar 
sapatos, fazer amigos, se comunicar, entre outras. Oferecer oportunidades 
para as crianças de ambos os sexos participarem em todas as atividades de 
aprendizado é: 
 
a) Favorece acontecer incidentes de perversão sexual; 
b) Favorece todas as crianças a desenvolverem competências mais amplas. 
c) Pode produzir confusão de identidade sexual. 
d) Pretende suprimir todas as diferenças entre os sexos. 
 
17. O início da infância, é marcado pelo aprendizado. A todo momento a 
criança entra em contato com novos estímulos, esses que serão 
fundamentais para o desenvolvimento da criatividade ao longo de toda a 
vida. Para propiciar criatividade no brincar, a coisa mais valiosa que 
professor e seu auxiliar podem fazer é: Todas estão erradas, EXCETO. 
 
a) Nunca intervir no jogo. 
b) Fazer perguntas sobre o que vão fazer. 
c) Colocar-se no papel de assistente da criança. 
d) Oferecer muitos materiais criativos e auto-expressivos para as crianças 

usarem. 
 
18. Talvez já tenha acontecido de você ver seu filho pela primeira vez 
brincando de “papai e mamãe”, ou de médico com os bichinhos de pelúcia ou 
de casinha ou até de “trabalhar”, fingindo que está no computador. A 
atividade do faz de conta é importante por quê? 
 
a) Durante a brincadeira, a criança alcança um pouco mais ou além de seu 

nível usual de habilidades; 
b) Permite à criança assimilar a realidade em termos de seus próprios 

interesses; 
c) A zona de desenvolvimento proximal está intimamente associada aos 

níveis de desenvolvimento. 
d) Isto propicia o desenvolvimento do uso simbólico da linguagem. 
 
19. Sabendo das mudanças no ensino, hoje o ensino fundamental tem a 
duração de quantos anos: 
 
a) 8 anos; 
b) 9 anos; 
c) 6 anos; 
d) 7 anos. 
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20. Para trabalhar com os pequenos na educação Infantil é necessário ter 
qual formação profissional? 
 
a) Superior completo pedagogia; 
b) Magistério de ensino médio; 
c) Normal Superior; 
d) Licenciatura específica da educação infantil. 

 
PROVA DE PORTUGUÊS 

 

QUEM DIRIA? 
 
"Não é que eu não goste mais de você, eu gosto de você, é só uma questão 
de lógica.  
Se um dia isso tudo vai acabar, não é melhor acabar logo agora?  
Já que vai terminar dando errado mesmo, pra quê esperar?  
É claro que um dia vai dar errado.  
A maior parte dos casais dá errado um dia. 
[...] 
Melhor ficar por aqui enquanto não deu errado ainda. 
Pelo menos agora a gente ainda tem chance de ser feliz por aí  
A gente é feliz, eu sei.  
Então pra quê estragar? 
É claro que o amor vai se gastar.  
É lógico que um dia isso tudo vai passar. 
É óbvio que a gente não vai ser feliz assim a vida inteira. 
Não vai ser muito mais triste depois, quando a tristeza pegar a gente 
desprevenido? 
[...] 
Vai ser muito mais difícil ver o amor diminuindo, diminuindo, acabando, ver o 
tempo que era bom ficando cada vez mais distante, a gente se lembrando de 
agora e pensando, tá vendo?, era melhor ter acabado antes.  
Eu sei que é difícil. 
Mas eu acho melhor a gente acabar aqui, Fulano." 
[...] 
 
21. O texto apresenta o discurso de uma mulher sobre os motivos que a 
levam a romper com fulano, a quem se dirige. Pode-se AFIRMAR que o 
motivo fundamental é: 
 
a) A falta de amor dela pelo amado; 
b) A lógica que rege o amor; 
c) Uma paixão por uma outra pessoa que a despertou; 
d) A certeza para ela que não existe amor em um relacionamento. 
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22. No texto, há dois momentos que se opõem: o presente e o futuro. Em 
relação ao momento presente, deduz-se que: 
 
a) O amor dos dois é feliz, por isso a surpresa causada pelo desejo da moça 

de romper o relacionamento. 
b) Os dois não estão felizes com o relacionamento, devido a falta de amor. 
c) A descoberta no momento que ela não o ama e quer buscar sua 

independência. 
d) A descoberta que o amado não a ama e deve estar envolvido em outro 

relacionamento. 
 

23. As formas verbais no presente do subjuntivo e presente do indicativo 
deixam implícito: 
 

a) Que, apesar do desejo de terminar tudo, no momento ainda existe amor e 
felicidade que este proporciona aos dois amantes. 

b) Que o momento em que os dois estão vivendo é um momento conturbado 
e incerto no que se refere ao sentimento presente de um pelo outro. 

c) Que o desejo de terminar tudo é a certeza de que ela não o ama mais e 
sente-se incomodada com a companhia dele. 

d) Que o término do relacionamento é a certeza de que não existe e nunca 
existirá amor, pois este é algo irreal e impossível de acontecer. 

 

24. De acordo com as palavras e expressões utilizadas indicando o futuro: 
 

a) Demonstra que o amor á algo surreal e nunca experimentado realmente. 
b) Reforça que só ama aquele que permanece com o outro eternamente. 
c) Revela a impossibilidade de as pessoas serem felizes no amor para 

sempre. 
d) Ratifica a ideia de que o amor não desgasta, permanece o mesmo e 

nunca se apaga. 
 

25. Para indicar o que acontecerá ao amor dos dois no futuro, a moça se 
vale das várias formas verbais perifrásticas, ou seja, formadas pelo verbo 
auxiliar + infinitivo do verbo principal. A relação entre a utilização dessas 
formas e os motivos da moça terminar o romance: 
 

a) Demonstra a certeza de que a moça não o ama mais e, por isso deseja o 
término do romance. 

b) Caracteriza a necessidade de romper o relacionamento pela falta de 
sentimento da moça pelo outro. 

c) Reforça a ideia de que o amor sentido pela moça não é mais pelo seu 
parceiro, mas sim se revela um sentimento mais forte por outro. 

d) Traduz a certeza da moça de que o amor um dia terminará, sendo este o 
argumento para que cesse tudo antes disso ocorrer.  
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26. “Vai ser muito mais difícil ver o amor diminuindo, diminuindo, acabando, 
ver o tempo que era bom ficando cada vez mais distante, a gente se 
lembrando de agora e pensando, tá vendo?, era melhor ter acabado 
antes.” Nesse trecho, há verbos no gerúndio. O efeito que esses verbos 
criam no texto, considerando o assunto tratado: 
 
a) Os verbos indicam que a ação de diminuição do amor vai se realizar de 

maneira progressiva, em etapas sucessivas e paulatinas, até restar 
apenas a lembrança do que foi esse amor. 

b) Os verbos indicam uma ação intensificada do sentimento de amor, tendo 
uma ascendência significativa, ocasionando um sentimento possessivo 
dela pelo seu amante. 

c) Os verbos no gerúndio indicam a probabilidade de tudo dar errado entre 
os dois, uma vez que o sentimento dela por ele, no presente, está 
desgastado e insignificante. 

d) Os verbos nessa forma no gerúndio não interferem no contexto, sendo 
apenas um emprego do mesmo pela autora sem nenhuma intenção 
contextual.  

 
27. “É claro que um dia vai dar errado.” Pode-se AFIRMAR, no que diz 
respeito à oração destacada: 
 
a) É uma oração coordenada exprimindo uma explicação; 
b) É uma oração adverbial estabelecendo uma causa; 
c) É uma oração substantiva com função de sujeito da oração principal; 
d) É uma oração adjetiva estabelecendo uma restrição ao termo 

antecedente. 
 

28. “Melhor ficar por aqui enquanto não deu errado ainda.” A palavra 
destacada exprime um(a): 
 
a) Condição;  
b) Consequência; 
c) Tempo;  
d) Concessão.  

 
29. “Mas eu acho melhor a gente acabar aqui, Fulano." A palavra destacada 
pode ser trocada, sem alteração de sentido por: 
 
a) Portanto;  
b) Entretanto;   
c) Porquanto;   
d) Contanto.  
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30. “Podem existir mil obstáculos, mas nada fará com que meu amor por ti 
morra. Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente 
que afogue o amor que sinto por você.” As palavras destacadas são, 
respectivamente: 
 
a) Conjunção subordinativa e pronome relativo;  
b) Pronome relativo e conjunção subordinativa;  
c) Pronome relativo e pronome relativo;  
d) Conjunção subordinativa e conjunção coordenativa.  

 
31. “Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente que 
afogue o amor que sinto por você.” Analisando a morfossintaxe do “que” 
destacado, este tem como antecedente a palavra amor e exerce a função 
sintática de: 
 
a) Sujeito;  
b) Objeto direto;  
c) Objeto indireto;  
d) Predicativo do sujeito.   

 
Leia o texto a seguir para responder as questões 32 e 33. 

 
Nunca imaginei que amaria de forma tão intensa e incondicionalmente. Você 
me mostrou um amor que não conhecia, que independe completamente da 
opinião de qualquer outra pessoa, como se o mundo fosse habitado apenas 
por nós dois. É um amor que não vê defeitos e todas as características não 
passam de peculiaridades. 
 
É tudo tão forte e vivo que às vezes sinto como se o ar que eu respiro 
dependesse da sua presença, tudo vindo de você me faz bem, é algo tão 
especial e incrível que às vezes me belisco para ter a certeza que realmente 
estou vivendo tudo isso. 
 
32. “[...] como se o mundo fosse habitado apenas por nós dois.” No que diz 
respeito à voz verbal, esta oração está: 
 
a) Na voz passiva analítica;  
b) Na voz passiva sintética;  
c) Na voz reflexiva; 
d) Na voz ativa.  
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33. “É tudo tão forte e vivo que às vezes sinto como se o ar que eu 
respiro dependesse da sua presença” a parte destacada estabelece em 
relação a oração anterior um(a): 
 
a) Causa;  
b) Proporcionalidade;  
c) Temporalidade;  
d) Consequência.  

 
34. Alguns recursos linguísticos são utilizados na linguagem não verbal. 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

Essa imagem apresenta uma: 
 
a) Metáfora;  
b) Antítese;  
c) Elipse;   
d) Hipérbole. 

 
35. Atente-se para o texto a seguir: 

 
“A Copa do Mundo 2018 será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de 
julho, na Rússia. O país, pela primeira vez anfitrião da competição, montou 
11 cidades-sede para receber a disputa, esta que será a primeira a 
acontecer no Leste Europeu e a décima primeira na Europa.” 
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A palavra destacada retoma: 
 
a) País;  
b) Competição; 
c) Cidades-sede; 
d) Disputa.  

 
36. Atente-se para o texto a seguir: 
 

 
 
A frase abaixo em que a palavra “porque” deve ser utilizada da mesma forma 
que foi empregada no segundo quadrinho: 
 
a) Não sei (.............) tanta preocupação com essa situação tão simples. 
b) Tudo se resolve, (............) pra tudo há uma solução. 
c) Este é um (...............) que nos deixa extasiados. 
d) Ficas questionando dessa forma (.................)?  
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37. Leia a tirinha a seguir. 
 

 
 
Houve uma inadequação no que diz respeito à concordância, conforme a 
gramática normativa: 
 
a) Apenas no primeiro quadrinho;  
b) Apenas no terceiro quadrinho;  
c) No primeiro e terceiro quadrinhos;  
d) Em todos os quadrinhos.  

 
38. Considerando o que rege a gramática normativa, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Deve haver, sem sombra de dúvida, várias formas de resolver esse 

problema. 
b) Já vai fazer, no próximo mês, seis meses que não reunimos para discutir 

assuntos relativos ao nosso condomínio. 
c) Podem existir nas regiões menos favorecidas muita falta de recursos 

relacionados à qualidade de vida. 
d) Bateram, no relógio da matriz da praça, quatro horas em ponto.  

 
39. O emprego da palavra destacada está inadequado em: 
 
a) Nada mais fazia senão reclamar. 
b) Estava sempre mal-humorado.  
c) Treinava afim de alcançar uma boa classificação.  
d) Nada se encontrava onde deixei no último encontro.  

 
40. Todas as frases abaixo possuem ambiguidade, EXCETO: 
 
a) A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. 
b) Os alunos insatisfeitos reclamaram da nota no trabalho. 
c) O aluno disse ao professor que era carioca. 
d) A mãe pegou o filho que corria na rua. 
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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. 

 


