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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da 
questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da 
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de pro-
va completo e o cartão-resposta devidamente preenchido 
e assinado.

19 de agosto

9 às 12h30

30 questões

3h30 de duração*
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Língua Nacional 5 questões

Ética no esporte: uma poderosa ferramenta de 
formação de caráter

Talvez você já tenha ouvido a expressão “o esporte 
forma caráter”. Porém, já parou para se perguntar de 
onde ela vem? Por que alguém ligaria o esporte ao 
caráter, [    ] moral, [    ] uma postura ética, em 
primeira instância? Para chegar [    ] esse enten-
dimento, o ideal é começar definindo [    ] razões 
para [    ] ética e para o esporte. A ética tem como 
sentido a condução da vida e tem seu propósito maior 
na conquista da felicidade. Já o esporte tem seu sen-
tido na saúde e bem-estar e tem seu propósito na 
formação do sujeito ético.

O esportista busca a felicidade através da vitória, 
acima de tudo. Porém, ele ainda é uma pessoa que 
tem seu meio de vida dentro de regras de conduta, 
com trabalho em equipe, respeito aos adversários e à 
torcida, ou seja, um comportamento que o leva à vitó-
ria de forma justa e coerente com as regras que esco-
lheu seguir. Essas são as características de um sujeito 
ético, em quem o esporte acaba por potencializar a 
busca pela felicidade intrínseca ao indivíduo. Olhando 
dessa forma, ética e esporte são extremamente liga-
dos. O esporte é realmente um potente construtor do 
caminho ético.

De acordo com os primeiros filósofos gregos, o ser 
humano nasce vicioso, com uma conduta baseada 
no erro, e os pais, mestres, professores, ou treinado-
res, nesse caso, têm o dever de identificar e corrigir 
esses erros de conduta. Temos no esporte um meio 
prático, coerente e potencializador desse aprendizado. 
Para Joseph Campbell, a jornada de vida de todo ser 
humano repete alguns passos que são iguais, em 
vários pontos, para todo mundo, e eles sempre estão 
ligados ao enfrentamento e superação de um obstá-
culo, que quase sempre é interno e tem a ver com um 
vício moral. Para os gregos, esse exemplo universal era 
bem definido e representado na Odisseia e nos Doze 
Trabalhos de Hércules – histórias famosas, nas quais os 
heróis, Odisseu em uma e Hércules em outra, passam 
por provações até superar seus vícios e só assim se 
qualificarem para alcançar a felicidade.

O peso do dilema ético é uma dificuldade para o 
esportista. Tão desafiador quanto treinar seu corpo 
é treinar sua mente e conduta, pois só assim ele se 
desvincula de valores errados. Atualmente a própria 
sociedade tem buscado uma proximidade maior com 

a conduta nobre dentro do esporte, e cada vez mais 
cobra dos esportistas que sigam esse modelo positivo. 
Uma questão relevante que se coloca é: Como usar o 
esporte, essa potente ferramenta, para desenvolver a 
conduta ética das novas gerações? Queremos gera-
ções mais éticas ou a competição pelo resultado inde-
pendentemente do meio usado?

SABINO, S.; ARMELIN, R. Disponível em:

<http://www.jornalempresasenegocios.com.br/index.php/
especial/12331-etica-no-esporte-uma-poderosa-ferramenta-de-
formacao-de-carater> Acesso: 04/julho de 2018. [Adaptado]

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ), de acordo com o texto.

( ) Quanto ao sinal indicativo de crase, a grafia 
correta dos cinco vocábulos, na sequência das 
lacunas no primeiro parágrafo, é: à • a • a • as • a.

( ) Em “Talvez você já tenha ouvido” (1o parágrafo), 
a forma verbal composta pode ser substituída 
por ouvira, sem prejuízo de significado tempo-
ral e sem ferir a norma culta da língua.

( ) Em “Porém, já parou para se perguntar de 
onde ela vem?” (1o parágrafo), o pronome “se” 
faz referência a “você” e “ela” faz referência a “a 
expressão ‘o esporte forma caráter’”.

( ) Em “já parou para se perguntar” e “Já o esporte 
tem seu sentido” (1o parágrafo), o vocábulo 
sublinhado apresenta o mesmo significado 
nas duas ocorrências.

( ) As duas últimas frases do primeiro parágrafo 
podem ser assim reescritas, sem prejuízo de 
significado e sem ferir a norma culta da língua 
escrita: “Enquanto a ética tem como sentido a 
condução da vida e tem seu propósito maior 
na conquista da felicidade, o esporte tem seu 
sentido na saúde e bem-estar e tem seu pro-
pósito na formação do sujeito ético.”

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. Check-square V • F • V • F • V
c. SQUARE V • F • F • V • F
d. SQUARE F • F • V • V • V
e. SQUARE F • V • F • F • V
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2. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. Check-square O papel do esporte na formação de caráter tem 
relação direta com o comportamento ético.

b. SQUARE Infere-se que a sociedade pode influenciar a 
conduta ética do esportista, mas o inverso não 
é verdadeiro.

c. SQUARE O texto é rico em linguagem conotativa, como 
ilustra a seguinte passagem: “Para os gregos, 
esse exemplo universal era bem definido e 
representado na Odisseia e nos Doze Trabalhos 
de Hércules” (3o parágrafo).

d. SQUARE O ser humano vem mudando seu comporta-
mento ao longo do tempo: antigamente preci-
sava passar pela superação de obstáculos para 
vencer vícios morais; atualmente apresenta 
uma conduta ética que é inata.

e. SQUARE Os autores do texto defendem, no esporte, a 
vitória acima de tudo, ou seja, a competição 
pelo resultado, independentemente do meio 
usado.

3. Complete o trecho abaixo:

       você não foi à aula ontem? As razões  
       não fui são pessoais. Poderia dizer 
simplesmente que não fui        estava cho-
vendo. Ou poderia também não dizer        . 
Mas, de fato, gostaria de saber o        de sua 
pergunta…

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE Por quê • porque • porque • por que • porquê
b. SQUARE Por que • por quê • por que • porquê • porque
c. SQUARE Por que • porque • por que • porquê • por quê
d. SQUARE Por que • porque • porque • por quê • porquê
e. Check-square Por que • por que • porque • por quê • porquê

4. Considere os trechos abaixo, extraídos do texto.

1. O esportista busca a felicidade através da 
vitória, acima de tudo. Porém, ele ainda é uma 
pessoa que tem seu meio de vida dentro de 
regras de conduta, com trabalho em equipe, 
respeito aos adversários e à torcida, ou seja, 
um comportamento que o leva à vitória de 
forma justa e coerente com as regras que 
escolheu seguir. (2o parágrafo)

2. Para os gregos, esse exemplo universal era 
bem definido e representado na Odisseia e 
nos Doze Trabalhos de Hércules – histórias 
famosas, nas quais os heróis, Odisseu em uma 
e Hércules em outra, passam por provações 
até superar seus vícios e só assim se qualifica-
rem para alcançar a felicidade. (3o parágrafo)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ).

( ) Em 1, a palavra “Porém” introduz uma justifica-
tiva para o conteúdo da frase precedente.

( ) Em 1, os pronomes “ele” e “o” fazem referência 
a “O esportista”.

( ) Em 2, os pronomes “seus” e “se” fazem referên-
cia, respectivamente, a Odisseu e a Hércules.

( ) Em 1 e 2, as palavras “vitória”, “adversários”, 
“histórias” e “vícios” seguem a mesma regra de 
acentuação gráfica.

( ) Em 1 e 2, o alcance da felicidade envolve, res-
pectivamente, um comportamento de acordo 
com regras de conduta e a superação de 
vícios.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • F
c. Check-square F • V • F • V • V
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • V
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Matemática e Raciocínio Lógico 5 questões

6. Renan e José são jogadores de um time de futebol, 
sendo Renan reserva e José titular. Em uma partida, o 
técnico informa a Renan que se José for substituído, 
então ele entrará em campo. Nesta partida, Renan 
entra em campo.

Logo, podemos afirmar corretamente que:

a. Check-square José pode ou não ter sido substituído.
b. SQUARE José não foi substituído.
c. SQUARE José foi substituído.
d. SQUARE Renan não entrou em campo.
e. SQUARE Renan e José jogaram juntos, estando ambos 

no time em campo simultaneamente.

7. Dizer que não é verdade que Joana é divertida e 
Romeu é aventureiro é logicamente equivalente a 
dizer que é verdade que:

a. SQUARE Se Joana é divertida, então Romeu é aventureiro.
b. SQUARE Se Joana não é divertida, então Romeu é 

aventureiro.
c. SQUARE Romeu é aventureiro ou Joana não é divertida.
d. SQUARE Romeu não é aventureiro e Joana não é 

divertida.
e. Check-square Romeu não é aventureiro ou Joana não é 

divertida.

8. Cinco carros azuis e dois amarelos devem ser colo-
cados em fila indiana, um atrás do outro, de maneira 
que o carros amarelos fiquem sempre juntos.

De quantas maneiras é possível formar esta fila?

a. SQUARE 720
b. SQUARE 880
c. SQUARE 1020
d. Check-square 1440
e. SQUARE 2080

5. Analise as afirmativas abaixo, considerando-as em 
relação ao texto.

1. O texto apresenta as formas verbais predomi-
nantemente no tempo presente.

2. No terceiro parágrafo, os segmentos “De 
acordo com os primeiros filósofos gregos”, 

“Para Joseph Campbell” e “Para os gregos” são 
separados por vírgula, em seus respectivos 
períodos, pela mesma razão.

3. O uso ou não do acento gráfico nas formas 
verbais sublinhadas é opcional em cada uma 
delas: “A ética tem como sentido a condução 
da vida” (1o parágrafo) e “os pais, mestres, 
professores, ou treinadores, nesse caso, têm o 
dever de identificar” (3o parágrafo).

4. Em “Tão desafiador quanto treinar seu corpo 
é treinar sua mente e conduta, pois só assim 
ele se desvincula de valores errados.” (4o pará-
grafo), há uma relação semântica de compara-
ção e outra de explicação.

5. Em “Essas são as características de um sujeito 
ético, em quem o esporte acaba por potencia-
lizar” (2o parágrafo), o pronome relativo prece-
dido de preposição pode ser substituído por 
cujo, sem desvio da norma culta da língua.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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9. Uma escola recebe 9 livros para presentear os 4 
melhores alunos do ano, de maneira que cada aluno 
receba um livro.

De quantos modos diferentes a escola pode presen-
tear os 4 alunos com os livros?

a. SQUARE 2068
b. SQUARE 2622
c. SQUARE 2860
d. Check-square 3024
e. SQUARE 3826

10. O número de subconjuntos, com ao menos um 
elemento, de um conjunto com 4 elementos é igual a:

a. SQUARE 12.
b. Check-square 15.
c. SQUARE 16.
d. SQUARE 20.
e. SQUARE 24.

Temas da Atualidade 5 questões

11. Assinale a alternativa que indica a razão pela qual 
o nome de Felippe Schell Loureiro está ligado à histó-
ria de Águas de Chapecó.

a. SQUARE Foi o primeiro Prefeito de Águas de Chapecó.
b. Check-square Atribui-se a ele a descoberta, na região do 

nosso Município, de uma fonte de água mineral.
c. SQUARE Schell Loureiro e um grupo de colonos russos 

foram os primeiros habitantes de Águas de 
Chapecó.

d. SQUARE A família de Felippe Schell Loureiro recebeu do 
Imperador Dom Pedro 2o uma grande área de 
terras onde ele fundou a nossa cidade.

e. SQUARE Felippe Schell Loureiro foi o primeiro homem 
branco a estabelecer-se em nossa região, até 
então dominada pelos indígenas.

12. Santa Catarina é o 20o Estado brasileiro em área 
territorial, tem cerca de 95.350 quilômetros quadrados.

Assinale a alternativa que indica a área territorial de 
Águas de Chapecó, segundo o IBGE.

a. SQUARE 39,832 km²
b. SQUARE 109.832 km²
c. SQUARE 130.223 km²
d. Check-square 139,832 km²
e. SQUARE 267,818 km²

13. Em que data comemoramos a criação do 
Município de Águas de Chapecó?

a. SQUARE 21 de abril
b. SQUARE 7 de setembro
c. SQUARE 8 de outubro
d. SQUARE 15 de novembro
e. Check-square 14 de dezembro

14. Ayatollah Khamenei, Benjamin Netanyahu e 
Emmanuel Macron são líderes, respectivamente, de:

a. Check-square Irã, Israel e França.
b. SQUARE Arábia Saudita, Israel e Colômbia.
c. SQUARE Irã, Arábia Saudita e Holanda.
d. SQUARE Líbano, Estados Unidos e Espanha.
e. SQUARE Síria, Irã e França.

15. Assinale a alternativa que indica a recente medida 
do governo dos Estados Unidos que ameaça provocar 
uma “guerra comercial”, capaz de prejudicar o comér-
cio internacional.

a. SQUARE Aumento do imposto sobre a exportação de 
produtos fabricados nos Estados Unidos.

b. SQUARE O boicote às importações de mercadorias estran-
geiras fabricadas por empresas norte-americanas.

c. Check-square Imposição de uma sobretaxa ao preço do aço 
importado de diversos países.

d. SQUARE A proibição de venda, nos Estados Unidos, de 
mercadorias provenientes da China.

e. SQUARE A retirada dos Estados Unidos da ALCA (Aliança 
de Livre Comércio) formada pelos Estados 
Unidos, México e Canadá.
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Noções de Informática 5 questões

16. O MS Excel permite personalizar a formatação de 
uma célula utilizando códigos de formatação.

Assinale a alternativa que contém o código de forma-
tação de célula personalizado que possibilita exibir o 
mês em uma célula no formato abreviado (Jan a Dez).

a. SQUARE m
b. SQUARE mm
c. Check-square mmm
d. SQUARE MM
e. SQUARE Abr

17. O MS Paint do Windows 10 Pro em português 
permite a inserção de distintas formas prontas.

Identifique as formas que estão presentes de forma 
nativa neste aplicativo.

1. Estrela de quatro pontos
2. Estrela de cinco pontos
3. Hexágono
4. Pentágono

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos somente os itens 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretos somente os itens 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretos somente os itens 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretos somente os itens 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

18. Indique  recurso do Windows 10 Pro em portu-
guês que provê acesso à ferramenta de adição de 
impressoras do Windows.

a. Check-square Painel de Controle
b. SQUARE Gerenciamento do Disco
c. SQUARE Gerenciamento do Computador
d. SQUARE Gerenciador de Tarefas
e. SQUARE Windows Explorer

19. Assinale a alternativa que possibilita ao usuário 
mapear uma unidade de rede no Windows 10 Pro em 
português através do Windows Explorer.

a. SQUARE Clicar na guia Exibir e selecionar a opção 
‘Mapear unidade de rede’.

b. Check-square Clicar com o botão direito do Mouse sobre Rede 
e selecionar a opção ‘Mapear unidade de rede’.

c. SQUARE Clicar com o botão direito do mouse sobre uma 
área livre do painel de visualização do Windows 
explorer e selecionar a opção ‘Mapear unidade 
de rede’.

d. SQUARE Clicar com o botão direito do mouse sobre a 
barra de acesso rápido do Windows explorer e 
selecionar a opção ‘Adicionar uma unidade de 
rede’.

e. SQUARE Clicar com o botão direito do mouse sobre uma 
pasta vazia do Windows e selecionar a opção 
‘Transformar em unidade de rede’.

20. Qual guia do MS Word 2013 Professional Plus em 
português permite ao usuário trabalhar com mala 
direta?

a. SQUARE Inserir
b. SQUARE Exibição
c. SQUARE Referências
d. Check-square Correspondências
e. SQUARE Mala Direta

Conhecimentos Específicos 10 questões

21. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
intoxicação causada pelos agrotóxicos onde os sinto-
mas surgem rapidamente, por curto período e podem 
ocorrer de forma branda, moderada ou grave, depen-
dendo da quantidade do produto absorvido.

a. Check-square Intoxicação aguda
b. SQUARE Intoxicação crônica
c. SQUARE Intoxicação subaguda
d. SQUARE Intoxicação semicrônica
e. SQUARE Intoxicação intermitente
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22. Considere as seguintes afirmativas em relação à 
fiscalização ambiental.

1. Compete à União o dever de fiscalizar maté-
rias relacionadas à supressão de vegetação, de 
florestas e formações sucessoras em florestas 
públicas federais e terras devolutas federais.

2. Compete aos Estados aprovar a liberação de 
exemplares de espécie exótica da fauna e da 
flora em ecossistemas naturais frágeis ou pro-
tegidos e controlar a exportação de compo-
nentes da biodiversidade brasileira na forma 
de espécimes silvestres da flora.

3. Compete à União o dever de fiscalizar a 
supressão de vegetação, de florestas e for-
mações sucessoras em Unidades de Proteção 
Ambiental (APAs) instituídas pela União.

4. Compete aos Municípios exercer a gestão 
dos recursos ambientais no âmbito de suas 
atribuições e manter o Sistema Municipal de 
Informações sobre Meio Ambiente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

23. Considere o seguinte conceito:

“É todo e qualquer ingrediente adicionado intencional-
mente aos alimentos sem o propósito de nutrir, com 
o objetivo de modificar as características físicas, quí-
micas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, 
processamento, preparação, tratamento, embalagem, 
acondicionamento, armazenagem, transporte ou 
manipulação de um alimento”.

O conceito refere-se a:

a. SQUARE Aditivo incidental.
b. SQUARE Aditivo laboratorial.
c. SQUARE Aditivo suplementar.
d. SQUARE Aditivo reducional.
e. Check-square Aditivo alimentar.

24. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) em relação às atribuições da vigilância 
sanitária.

( ) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) é uma autarquia sob regime especial, 
vinculada ao Ministério da Saúde. A natureza 
de autarquia especial conferida à Agência é 
caracterizada pela independência administra-
tiva, estabilidade de seus dirigentes e autono-
mia financeira.

( ) Compete à ANVISA estabelecer, coordenar e 
monitorar os sistemas de vigilância histoló-
gica, fisiológica, toxicológica e farmacológica 
de todos os produtos relacionados com a 
saúde da população.

( ) Compete à ANVISA a regulamentação, con-
trole e fiscalização dos produtos e serviços 
que envolvam risco à saúde pública, exceto 
os imunobiológicos e suas substâncias ati-
vas, sangue e hemoderivados e os órgãos, 
tecidos humanos e veterinários para uso em 
transplantes ou reconstituições.

( ) A ANVISA poderá, mediante celebração de 
convênios de cooperação técnica e científica, 
solicitar a execução de trabalhos técnicos e 
científicos, inclusive os de cunho econômico e 
jurídico, dando preferência às instituições de 
ensino superior e de pesquisa mantidas pelo 
poder público.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • V
b. SQUARE V • F • V • F
c. Check-square V • F • F • V
d. SQUARE F • V • V • V
e. SQUARE F • F • V • F

25. Qual doença é causada pela ingestão de carnes 
cruas ou mal passadas contaminadas pela Taenia 
solium?

a. SQUARE Amebiase
b. SQUARE Botulismo
c. SQUARE Cisticercose
d. Check-square Taeniase
e. SQUARE Toxoplasmose
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29. A ingestão de alimentos contaminados com a 
toxina produzida pelo Clostridium botulinum pode 
causar:

a. SQUARE Dengue.
b. SQUARE Taeniase.
c. SQUARE Amebíase.
d. SQUARE Elefantíase.
e. Check-square Botulismo.

30. O transporte de refeições prontas para consumo 
imediato deve ser realizado em veículo fechado, logo 
após o seu acondicionamento, em recipiente hermeti-
camente fechado, de material adequado, conservado 
a uma temperatura ao redor de:

a. Check-square 4 a 6ºC.
b. SQUARE 10 a 20ºC.
c. SQUARE 15 a 45ºC.
d. SQUARE 30 a 60ºC.
e. SQUARE 34 a 100ºC.

26. O Regulamento técnico de procedimentos ope-
racionais aplicados aos estabelecimentos, produtores 
e/ou industrializadores de alimentos considera que a 
antissepsia é:

a. SQUARE a operação que se divide em duas etapas, lim-
peza e desinfecção.

b. Check-square a operação destinada à redução de microrga-
nismos presentes na pele, por meio de agente 
químico, após lavagem, enxágue e secagem 
das mãos.

c. SQUARE a operação de remoção de terra, resíduos de 
alimentos, sujidades e ou outras substâncias 
indesejáveis.

d. SQUARE a operação de redução, por método físico e ou 
agente químico, do número de microrganismos 
a um nível que não comprometa a segurança 
do alimento.

e. SQUARE o sistema que incorpora ações preventivas e 
corretivas destinadas a impedir a atração, o 
abrigo, o acesso e ou proliferação de vetores 
e pragas urbanas que comprometam a segu-
rança do alimento.

27. Complete a frase abaixo:

“Os alimentos preparados, após cocção, mantidos 
abaixo de     °C devem ser consumidos em até  
    minutos“.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 25 • 160
b. SQUARE 30 • 120
c. SQUARE 40 • 75
d. Check-square 60 • 60
e. SQUARE 60 • 180

28. Os alimentos proteicos de origem animal a serem 
consumidos crus devem ser manipulados em área 
climatizada entre:

a. SQUARE 0 e 10°C.
b. SQUARE 5 e 10°C.
c. Check-square 12 e 18°C.
d. SQUARE 20 e 40°C.
e. SQUARE 25 e 30°C.



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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