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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 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
 

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. Conforme a NR 5, são várias as funções dos membros que compõe a 
CIPA, qual das alternativas   abaixo corresponde a uma das  atribuições que 
cabe  somente ao Presidente da CIPA? 
 
a) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução 

de problemas de saúde e segurança no trabalho. 
b) Convocar os membros para as reuniões da CIPA. 
c) Colaborar no desenvolvimento e implementação do PPRA e PCMSO e de 

outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. 
d) Proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao 

desempenho de suas atribuições. 
 

2. Sobre os Programas e ações que estão dentro das atribuições da 
Engenharia e Medicina de Segurança no Trabalho, observando as siglas e 
definições abaixo, qual delas está incorreta? 
 
a) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
b) SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho. 
c) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos de Acidentes. 
d) CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
 
3. Ao Analisar a NR 15 o Técnico de Segurança do Trabalho descobre que 
o exercício de trabalho em condições de insalubridade de grau mínimo 
assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário 
mínimo da região, equivalente a: 
 
a) 30%; 
b) 40%; 
c) 20%; 
d) 10%. 
 
4. Ao deparar com um incêndio tendo como combustíveis líquidos altamente 
inflamáveis, como álcool, diesel, gasolina, querosene, o Técnico de 
Segurança do Trabalho pode dizer que corresponde a um incêndio classe: 
 
a) A; 
b) B; 
c) C; 
d) D. 
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5. Todo profissional de Segurança do Trabalho tem a obrigação de 
identificar e classificar o que é um EPI ou EPC, analisando os equipamentos 
de proteção citados abaixo, qual deles é o único que corresponde a um 
EPC? 
 
a) Óculos. 
b) Mangote. 
c) Linha de vida. 
d) Capacete. 
 
6. Ao analisar o EPI do tipo Balaclava, qual das alternativas abaixo não 
pertence às funções de proteção do mesmo? 
 
a) Origem térmica. 
b) Agentes químicos. 
c) Luminosidade intensa. 
d) Agentes abrasivos e escoriantes. 
 
7. Acerca do tema Proteção e Combate a Incêndio, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
a) Enquadram-se na classe A de incêndio os equipamentos elétricos 

energizados. 
b) Durante a ocorrência do fogo, o calor se propaga por meio de condução, 

convecção e irradiação. 
c) Três fatores são essenciais para a deflagração do fogo: combustível, 

comburente e calor. 
d) Os produtos de um incêndio são gases de combustão, chama, calor e 

fumaça. 
 
8. Um Operador de Máquinas pesadas desenvolve suas atividades 
profissionais em uma determinada Prefeitura Municipal, foi diagnosticado 
com uma Perda Auditiva relacionada ao Ruído, provocada pela exposição 
prolongada a ruído acima do permitido. A doença adquirida por esse 
trabalhador é classificada como: 
 
a) Doença Profissional; 
b) Acidente Típico; 
c) Doença do Trabalho; 
d) Incidente. 
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9. Diversas doenças profissionais decorrem da exposição dos trabalhadores 
a agentes físicos, químicos, ergonômicos e biológicos. Um trabalhador 
exposto apresentou sintomas comuns a Bissinose, assinale a alternativa 
abaixo que caracteriza a doença citada: 
 
a) É uma doença causada pela inalação de fumos metálicos. 
b) É o estreitamento das vias respiratórias causado pela aspiração de 

partículas de algodão. 
c) É uma doença causada pela intoxicação com metais pesados. 
d) É uma doença causada resultante do trabalho com amianto. 
 
10. Uma determinada Prefeitura Municipal pretende contratar um Técnico de 
Segurança do Trabalho. Fazem parte das atribuições deste Profissional, 
EXCETO: 
 
a) Elaborar o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - 

LTCAT. 
b) Fazer parte do SESMET, quando houver. 
c) Ministrar palestra sobre Segurança do Trabalho. 
d) Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida. 

 
11. Ocorreu acidente com um colaborador de numa determinada empresa, o 
departamento responsável está tomando as providências necessárias. Sobre 
os benefícios previdenciários aos colaboradores que sofreram algum 
acidente de trabalho é CORRETO afirmar que: 
 
a) Por doença ou acidente, o Auxílio-acidente é benefício concedido aos 

trabalhadores que forem considerados pela perícia médica da Previdência 
Social incapacitados para exercer suas atividades laborais ou outro tipo 
de serviço que lhes garanta o sustento. 

b) Para concessão do auxílio-acidente é exigido o tempo mínimo de 
contribuição de 12 anos, e o trabalhador deve ter qualidade de segurado e 
comprovar a impossibilidade de continuar desempenhando suas 
atividades, por meio de exame da perícia médica da Previdência Social. 

c) O benefício concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições 
prejudiciais à saúde ou à integridade física é chamado de Auxílio-Doença 
Acidentário Previdenciário Social. 

d) O valor da aposentadoria por invalidez acidentária é de 100% do salário 
de benefício, mas se o trabalhador necessitar de assistência permanente 
de outra pessoa, atestada pela perícia médica, o valor da aposentadoria 
será aumentado em 25% a partir da data do seu pedido. 
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12. Um profissional capacitado elabora o programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais ao qual deverá incluir  várias  etapas.  Assinale a alternativa que 
NÃO está correta sobre essas etapas: 
 
a) Implantação de medidas de controle e avaliação da sua eficácia. 
b) Sigilo dos dados. 
c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. 
d) Antecipação e reconhecimentos dos riscos. 
 
13. Ao realizar uma análise dos agentes físicos, químicos e biológicos 
considerados insalubres pela NR 15, o que apresenta insalubridade de grau 
máximo é o trabalho com: 
  
a) Vibrações; 
b) Resíduos de animais deteriorados; 
c) Manganês; 
d) Umidade.  

 
14. Para fins de aplicação das Normas Regulamentadoras – NR, segundo a 
NR 1, considera-se: 
 
a) Empregado: a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual 

a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

b) Empresa: cada uma das unidades funcionando em lugares diferentes, tais 
como: fábrica, refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depósito, laboratório. 

c) Canteiro de obra: a área de trabalho móvel e temporária, onde se 
desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou  

reparo  de  uma obra. 
d) Local de trabalho: a menor unidade administrativa ou operacional 

compreendida no mesmo estabelecimento.  
 

15.  Conforme o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais  (PPRA),  da 
NR 9, ao analisar sobre “medida de caráter administrativo ou de organização 
do trabalho”,   pode-se AFIRMAR que: 
 
a) É a primeira medida na hierarquia de controle e avaliação. 
b) Como único exemplo desta medida tem a substituição de produtos 

químicos. 
c) Na hierarquia de controle, está imediatamente antes da utilização do 

Equipamento de Proteção Individual. 

d) Sendo essencial e obrigatória a aprovação da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes para sua implantação. 
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16. Ao realizar uma avaliação quantitativa relacionada à exposição ao calor, 

conforme  a  NR  15  – Atividades  e Operações  Insalubres,  em  seu Anexo   

nº  3 (Limites de Tolerância para Exposição ao Calor), tem-se o Tipo   de 
Atividade, constante ao Quadro III, classificada como Trabalho: 
 
a) Leve unicamente leve; 
b) Moderado, somente; 
c) Leve e Moderado, somente; 

d) Leve, Moderado e Pesado. 
 

17. Diversas obras são realizadas pelos pedreiros de uma determinada 
Prefeitura Municipal. O Departamento de Segurança do Trabalho tem a 
função de orientar os envolvidos na realização dos trabalhos. “Os andaimes 
não devem receber cargas superiores às especificadas pelo fabricante. Sua 

carga deve ser distribuída de modo uniforme, sem obstruir a circulação de 
pessoas e ser limitada pela resistência da forração da plataforma de 
trabalho”. Conforme NR 18, essa descrição refere-se ao andaime tipo: 
 
a) Tubular; 
b) Multi-direcional; 
c) Fachadeiro; 

d) De cimbramento. 
 
18. Em relação os cursos avançados I e II, para atendimento da NR 20 – 
Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis, o trabalhador deve 
participar de curso de  Atualização,  cujo   conteúdo será estabelecido pelo 
empregador a cada: 
 
a) Ano; 
b) Dois anos; 
c) Três anos; 
d) Cinco anos. 
 
19. Foi realizada uma fiscalização do Ministério do Trabalho numa 
determinada empresa, no local os fiscais perceberam que o fornecimento de 
água aos trabalhadores estava de forma irregular, conforme a NR 24  
determina  que  as  empresas  devem  garantir, nos  locais  de  trabalho,  
suprimento  de  água  potável  e fresca aos trabalhadores por hora/homem 
de trabalho, em quantidade superior a: 
 
a) 250 mL;  
b) 300 mL;  
c) 500 mL;  
d) 1.000 mL. 
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20. Dentre as alternativas abaixo, qual define o que é Perfil Profissiográfico 
Previdenciário – PPP, sendo este um documento essencial para a concessão 
de aposentadoria especial:  
  
a) Constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, 

entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e 
resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que este 
exerceu suas atividades na respectiva empresa. 

b) Constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, 
entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e 
resultados de monitoração biológica, pagamentos salariais durante todo o 
período em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa.  

c) Constitui-se em um documento histórico sobre a vida do trabalhador que 
reúne, entre outras informações, dados administrativos e familiares, 
registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o 
período em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa. 

d) Constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador elaborado 
exclusivamente por um Técnico de Segurança do Trabalho que reúne, 
entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e 
resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que este 
exerceu suas atividades na respectiva empresa. 
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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. 

 


