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CADERNO
D E P R O VA

Contador

Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* 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
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

14 de outubro

35 questões

14 às 17h30

3h30 de duração*

CO N C U R S O
P Ú B L I CO

.
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Língua Portuguesa

5 questões

2. Avalie as afirmativas feitas de acordo com o texto.
1. A denúncia da fome é a única maneira de
o mundo prestar atenção ao problema do
subdesenvolvimento.
2. O uso de aspas em: “a tradição”, “é pitoresco”
e “não gostam de se cansar” infere uma ironia
que busca retratar uma forma de suavizar a
realidade retratada.
3. A expressão “que não se pode eludir” pode
ser corretamente substituída por “que não se
pode esquivar ardilosamente”.
4. A fome é apenas uma das características do
subdesenvolvimento.
5. A frase: “É a manifestação mais flagrante da
miséria” pode ser substituída por: “É a manifestação mais recôndita da miséria”.

Leia o texto.
Fome e subdesenvolvimento
A fome é, de longe, o sintoma mais grave e mais geral
do subdesenvolvimento. Resulta de todo um conjunto
de causas e provoca toda uma gama de consequências. Sendo a alimentação a necessidade primeira do
homem e a busca da alimentação tendo sido, durante
milênios, uma preocupação quase obsessiva, a fome
é, entre as características do subdesenvolvimento,
aquela que mais profundamente choca a opinião
dos países ricos. É a manifestação mais flagrante da
miséria, a expressão das privações que não é possível
eludir: admite-se que os homens fiquem nus (é, diz-se,
“a tradição”), que se alojem em cabanas (à primeira
vista é “pitoresco”), que sejam doentios (não existe a
doença nos países desenvolvidos?), que não tenham
trabalho (“certamente não gostam de se cansar”), etc.,
mas não é possível admitir a fome. Sua denúncia é, de
fato, o único meio de levar a opinião pública dos países desenvolvidos a tomar consciência dos problemas
do subdesenvolvimento. (…)
Yves Lacoste. Geografia do subdesenvolvimento.

1. Assinale a alternativa correta.
a. Check-square O segundo período do texto mantém, de forma
subentendida, o mesmo sujeito da primeira
frase e se constitui em um período formado por
duas orações coordenadas entre si. A segunda
delas é uma oração coordenada aditiva.
b. SQUARE Em: “Admite-se que os homens fiquem nus”, a
oração sublinhada é subordinada substantiva
objetiva indireta.
c. SQUARE Em: “Admite-se que sejam doentios”, a palavra
sublinhada exerce a função sintática de predicativo do objeto e qualifica uma condição
humana de subdesenvolvimento.
d. SQUARE Em: “É necessário a intervenção imediata do
mundo para resolver o problema da fome” a
concordância nominal está correta.
e. SQUARE As vírgulas empregadas na expressão sublinhada no texto justificam-se pela necessidade
de se dar ênfase à ação descrita, o que caracteriza a expressão como termo integrante da
oração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

3. Considere as frases quanto às regras de concordância nominal ou verbal.
1. Pedro ou Joaquim se casará com Marta. Que
sejam felizes!
2. Videira ou Florianópolis são excelentes locais
para se fixar residência.
3. Ele tem vocabulário e pronúncia perfeitos,
pode ocupar a função de orador da turma.
4. Ela respondeu ao seu acompanhante: “muito
obrigado”.
5. Haja visto o problema detectado, cancelou-se
as visitas de inspeção.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
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4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).
( ) A crase foi usada de forma correta em: “Fiz
referência àquilo que me disseste e me coloquei à disposição para esclarecer os fatos
mencionados no relatório das ações para
combate à fome”.
( ) A crase é facultativa nas seguintes situações:
“Isso cheira à molho de tomate”, “Fiz referência
à esta situação” e “Estou disposto à combater
os casos de fome de minha comunidade”.
( ) A crase é proibida nas seguintes situações:
“Estávamos frente a frente” e “Somente obedeço a leis justas”.
( ) Em termos do uso da crase, as seguintes situações igualam-se: “Dirijo-me a Roma” e “Fui a
Bahia”, em ambas ocorre o fenômeno da crase
na palavra sublinhada.
( ) Está correto o uso da crase em: “Suas opiniões
são análogas às que dei na entrevista ontem”.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F•F
V•V•F•V•F
V•F•V•F•V
F•V•F•V•F
F•F•F•V•V

5. Assinale a alternativa em dissonância com a norma
culta.
a.
b.
c.
d.

O médico assistiu o doente.
Estes senhores, não os conheço.
Ele se esqueceu do compromisso assumido.
Vão fazer dois meses que voltei a esta maravilhosa cidade de Videira.
e. SQUARE Aquele herói apresentou grandes ideias que
preveem acabar com a fome do planeta.
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
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Noções de Informática

5 questões

6. Ao acionar a guia Arquivo do MS Word do Office
365 Business, encontra-se o item de menu denominado Comentários.
Assinale a alternativa que contém uma afirmação
válida sobre esse item de menu do MS Word.
a. SQUARE Possibilita a inserção de comentários no documento com o controle do usuário que realizou
estes comentários, de modo que se possa saber
quem os realizou.
b. SQUARE Permite a inserção de comentários ao longo
do texto de um documento do MS Word. Esses
comentários, contudo, não são impressos
quando da impressão do documento.
c. SQUARE Permite a inserção de comentários ao longo
do texto de um documento do MS Word. Estes
comentários serão impressos em conjunto com
o texto quando da impressão do documento.
d. Check-square Possibilita a comunicação entre o usuário e o
time de produto da Microsoft responsável pelo
MS Word, enviando sugestões e comentários
positivos ou negativos sobre o produto.
e. SQUARE Possibilita a troca de comentários entre usuários distintos que realizam a edição conjunta
e distribuída de um documento MS Word, de
modo a auxiliar na comunicação entre eles.

7. O MS Excel do Office 365 Business permite que o
usuário escolha as linhas e colunas que serão repetidas em cada página impressa. Como por exemplo,
linhas e colunas com rótulos ou cabeçalhos.
Qual o nome do recurso do MS Excel que permite
realizar essa ação?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Imprimir Títulos
Imprimir Rótulos
Imprimir Cabeçalhos
Repetir Cabeçalhos
Repetir Rótulos

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Videira • Concurso Público • Edital 001/2018-VISAN
S4 Contador

8. Considere uma planilha do MS Excel com as células
B1 até B4 contendo os valores Corolla; Cruze; Focus; e
Tucson, respectivamente.
Considere as células C1 até C4 contendo os valores 3;
6; 12 e 24, respectivamente.
Considere, ainda, a seguinte fórmula:
=PROCV(B4;C1:C4;2;0)
Assinale a alternativa que contém uma descrição correta do erro existente na fórmula, de modo a obter
o valor 24 usando como valor a procurar a palavra
Tucson.
a. SQUARE O núm_indice_coluna que indica a coluna
onde procurar o valor está incorreto.
b. SQUARE O núm_indice_coluna que indica a coluna
onde recuperar o valor desejado está incorreto.
c. Check-square O intervalo de seleção da matriz_tabela deve
incluir as células da coluna B.
d. SQUARE A procura no intervalo deve ser flexível para
englobar resultados adjacentes
e. SQUARE Deve-se obrigatoriamente informar a palavra
Tucson como parâmetro da função para realizar
a busca.

9. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o recurso do MS Excel denominado Preenchimento
Relâmpago.
a. SQUARE Sugere valores ao usuário a partir de uma lista
de dados, que deve selecionar o valor que
deseja para preencher a célula.
b. SQUARE Completa o preenchimento de uma célula
automaticamente a partir da digitação do
usuário. O preenchimento ocorre célula a célula
à medida que o usuário está editando cada
célula individualmente.
c. SQUARE É um recurso de formatação que detecta
padrões de distribuição de dados na planilha
e preenche as células adjacentes vazias com
cores ou formas.
d. SQUARE Preenche valores automaticamente em células
do MS Excel, a partir de listas prévias existentes
na instalação padrão do MS Excel.
e. Check-square Preenche valores automaticamente em células
do MS Excel, com base em alguns exemplos
fornecidos pelo usuário.

10. Qual o nome do aplicativo que deve ser utilizado
em um computador pessoal com sistema operacional
MS Windows para sincronizar e/ou atualizar um tablet
iPAD ou iPAD mini?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

iSync
iTunes
iPADSync
Media Player
Internet Explorer

Raciocínio Lógico

5 questões

11. Dez pessoas esperam em um restaurante por
mesas para o almoço. Ao mesmo tempo são disponibilizadas três mesas, sendo que uma mesa atende 4
pessoas e as outras duas atendem 3 pessoas cada.
De quantas maneiras diferentes é possível sentar as
pessoas às mesas, assumindo que a ordem que as
pessoas sentam-se em cada mesa não importa, mas a
ordem das mesas importa.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Mais do que 4700
Mais do que 4500 e menos que 4700
Mais do que 4300 e menos que 4500
Mais do que 4100 e menos que 4300
Menos do que 4100

12. Uma comissão de 4 pessoas deve ser escolhida
dentre um grupo de 16 pessoas. Dentre o grupo de
16 pessoas, 6 são mulheres.
Se na comissão deve haver no máximo duas mulheres,
de quantas maneiras distintas essa comissão pode ser
escolhida?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Mais do que 1600
Mais do que 1500 e menos que 1600
Mais do que 1400 e menos que 1500
Mais do que 1300 e menos que 1400
Menos do que 1300
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13. Uma pessoa participa de três concursos. A probabilidade de não ser escolhida no primeiro concurso é
de 60%, a de não ser escolhida no segundo concurso
é de 70%, e a de não ser escolhida no terceiro concurso é de 80%.
Portanto, a probabilidade de essa pessoa ser escolhida
em um dos três concursos é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Maior que 69%.
Maior do que 67% e menor que 69%.
Maior do que 65% e menor que 67%.
Maior que 63% e menor que 65%.
Menor que 63%.

14. Um grupo composto por 4 mulheres e 5 homens
deve ser colocado em fila indiana.

Conhecimentos Específicos

20 questões

16. Considere a situação hipotética:
A Companhia de Água e Esgoto de Figueira apurou
lucro e distribuiu dividendos ao município, seu principal acionista.
Ao receber os dividendos, o contador público do município deverá reconhecer uma receita classificada como:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

De capital.
Financeira.
Patrimonial.
De contribuições.
Extraorçamentária.

De quantas maneiras é possível colocar este grupo em
fila indiana intercalada, isto é, de maneira que um entre
dois homens sempre haja uma mulher e vice-versa?

17. De acordo com o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, o que são operações
intraorçamentárias?

a.
b.
c.
d.
e.

a. Check-square São aquelas realizadas entre órgãos e demais
entidades da administração pública integrantes
do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo.
b. SQUARE São aquelas que representam novas entradas
de recursos nos cofres públicos do ente e, portanto, implicam movimentação de receitas
entre órgãos públicos.
c. SQUARE São as receitas e despesas realizadas entre
diferentes entes da federação. Representam as
transferências de recursos constitucionais e as
transferências voluntárias.
d. SQUARE São as operações de crédito realizadas entre
entes públicos e instituições financeiras de
fomento ou bancos comerciais com a maioria
do capital social pertencente ao poder público.
e. SQUARE São os pagamentos e recebimentos extraorçamentários realizados pelas entidades da administração pública em decorrência de contratos
administrativos firmados em exercícios anteriores à aprovação do orçamento.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Mais do que 3000
Mais do que 2800 e menos que 2900
Mais do que 2700 e menos que 2800
Mais do que 2900 e menos que 3000
Menos que 2700

15. Dizer que “Se João ou Maria são inteligentes
então Alice e Vilmar não são bonitos” é logicamente
equivalente a:
a. SQUARE Se João é inteligente então Maria não é inteligente e Alice e Vilmar não são bonitos.
b. SQUARE Se Alice e Vilmar são bonitos então João ou
Maria são inteligentes.
c. SQUARE Se Alice ou Vilmar é bonito então ou João ou
Maria não é inteligente.
d. SQUARE Se Alice ou Vilmar são bonitos então João e
Maria são inteligentes.
e. Check-square Se Alice ou Vilmar é bonito então João e Maria
não são inteligentes.
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18. Considere a situação hipotética: o município de
Maçã Grande transferiu recursos à empresa pública
municipal de caráter industrial com o objetivo de
cobrir despesas de custeio.
Nesse caso, segundo a Lei no 4.320/64, a despesa deve
ser classificada como uma subvenção:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Social.
Industrial.
Financeira.
De capital.
Econômica.

19. Considere a situação hipotética:
A Companhia de Água e Esgoto de Figueira é uma
sociedade cuja maioria do capital social com direito a
voto pertence ao município.
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar no 101/2000), para que a companhia
seja considerada como uma empresa estatal dependente é necessário que:
a. SQUARE A maioria dos diretores seja nomeada pelo
prefeito, depois de sabatinados pela câmara de
vereadores e, posteriormente, aprovados pelo
conselho de administração da companhia.
b. SQUARE O município realize mensalmente o aporte de
recursos para aumento do capital social para
que, por exemplo, a companhia realize a aquisição de veículos para o transporte de água
potável.
c. SQUARE Realize operação de crédito (empréstimo) com
o município, de modo que haja registros no
passivo da companhia de obrigações com o
ente controlador.
d. Check-square Receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal
ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de
aumento de participação acionária.
e. SQUARE Haja relação de dependência caracterizada
pela prestação de serviços exclusivamente ao
município, de forma que as receitas estejam
concentradas e que sejam dependentes do
ente controlador.

20. Em 02/01/2018 um município firmou contrato
e fez a locação de espaço público a particular. No
contrato de locação, com prazo de duração de 5 anos,
ficou estabelecido que o particular realizará o pagamento mensal de R$ 1.000 ao município (não há cláusula de reajuste ou correção).
De acordo com o princípio orçamentário da anualidade ou periodicidade, o valor referente à previsão de
receita com o referido contrato que deve constar na Lei
Orçamentária Anual (LOA) do município em 2019 é de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

1.000.
12.000.
24.000.
48.000.
60.000.

21. Estamos no ano de 2018. Um município pretende
construir em uma nova rede de esgoto avaliada em R$
1,5 milhões que já foi prevista no Plano Plurianual (PPA).
Para realizar a obra, em termos orçamentários, o município deverá incluir a dotação orçamentária:
a. SQUARE Na proposta de Lei Orçamentária Anual que é
apresentada ao legislativo em 2018 e que terá
vigência em 2018.
b. SQUARE Na Lei de Responsabilidade Fiscal do município
que será aprovada até o fim do exercício de
2018.
c. SQUARE Na Lei Diretrizes Orçamentárias que será
apresentada ao legislativo em 2019 e que terá
vigência retroativa em 2018.
d. Check-square Na proposta de Lei Orçamentária Anual que é
apresentada ao legislativo em 2018 e que terá
vigência em 2019.
e. SQUARE Na Lei Diretrizes Orçamentárias que foi apresentada ao legislativo em 2018 e que terá
vigência em 2020.
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Quadro 1

questões 22 a 24

Para responder às questões 22 a 24, considere os seguintes saldos das
contas de um ente da federação ao final de um exercício financeiro:

Conta
Receita prevista
Despesa fixada
Receita arrecadada
Despesa empenhada
Despesa liquidada
Despesa paga
Variações Patrim. Aumentativas (VPA)
Variações Patrim. Diminutivas (VPD)

Saldos R$
100.000
100.000
98.000
95.000
92.000
88.000
101.000
83.000

22. O resultado orçamentário do exercício foi de R$:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

2.000.
3.000.
5.000.
9.000.
18.000.

23. Na Demonstração das Variações Patrimoniais
(VPD), o valor apurado como resultado patrimonial do
exercício foi de R$:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

3.000.
5.000.
9.000.
15.000.
18.000.

24. O valor inscrito em restos a pagar não processados foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

2.000.
3.000.
4.000.
5.000.
7.000.
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25. Segundo o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público, no momento da realização do empenho a
conta “Crédito Disponível”:
a. Check-square É debitada na natureza da informação
orçamentária.
b. SQUARE É creditada na natureza da informação
orçamentária.
c. SQUARE É creditada na natureza da informação
patrimonial.
d. SQUARE É debitada na natureza da informação
patrimonial.
e. SQUARE Não é movimentada.

26. O demonstrativo da execução das despesas, por
função e subfunção consta:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

No balanço patrimonial.
No relatório de gestão fiscal.
No relatório resumido da execução orçamentária.
Na demonstração das variações patrimoniais.
Na demonstração do resultado do exercício.

27. É um dos princípios da licitação:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Entidade.
Não afetação.
Competência.
Universalidade.
Probidade administrativa.

28. Considere a situação hipotética: o Ministério da
Agricultura pretende conceder o direito real de uso
de um imóvel de sua propriedade para a Secretaria de
Assistência Social do município de Uveira.
Nesse caso, a licitação é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Inexigível.
Dispensada.
Dispensável.
Obrigatória.
Impossível.
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29. A respeito dos contratos administrativos, o art. 56
da Lei 8666/93 diz que “a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de
garantia nas contratações de obras, serviços e compras”.
Em seguida afirma que caberá ao contratado optar
por uma das seguintes modalidades de garantia:
1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida
pública.
2. Seguro-garantia.
3. Dação em pagamento.
4. Fiança bancária.
5. Aval fiduciário.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

30. Qual a principal diferença entre fraude e erro no
contexto da auditoria de demonstrações contábeis
segundo a NBC TA 240 – responsabilidade do auditor
em relação à fraude?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

A sofisticação do esquema
O tipo de transação
A intenção
A materialidade
O nível de envolvimento da administração

31. A probabilidade de distorção relevante devido
às características particulares da classe de transações,
saldo de contas ou divulgação relevantes também
pode ser chamada de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Teste de controle.
Teste de confiabilidade.
Risco substantivo.
Risco de controle.
Risco inerente.

32. Os procedimentos de auditoria para obter evidência de auditoria podem incluir diversos métodos.
Qual deles, sozinho, geralmente não fornece evidência
de auditoria suficiente da ausência de distorção relevante no nível da afirmação nem da eficácia operacional dos controles?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Observação
Indagação
Confirmação
Auditoria interna
Procedimento evidente

33. Analise o texto abaixo:
Os procedimentos de              
também são utilizados para a obtenção de evidência
de auditoria a respeito da ausência de certas condições, por exemplo, a ausência de acordo paralelo que
possa influenciar o reconhecimento da receita.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

observação
confiabilidade
confirmação externa
evidência interna
inspeção

34. A decisão sobre quais procedimentos de auditoria aplicar, incluindo a decisão sobre a utilização de
procedimentos analíticos substantivos, baseia-se no
julgamento do auditor sobre:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

A eficácia e a eficiência.
As informações relevantes.
A avaliação da evidência obtida.
A uniformidade e a abrangência.
As respostas consideradas como não confiáveis
e a resposta não recebida.
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35. Em geral, a despesa orçamentária efetiva é despesa corrente. Entretanto, pode haver despesa corrente não efetiva.
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de
despesa corrente não efetiva.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

A energia elétrica.
Os juros da dívida pública.
Os salários dos servidores públicos.
A aquisição de materiais para estoque.
Os contratos de prestadores de serviços.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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G R A D E D E R E S P O S TA S
1

21

2

22

3

23

4

24

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

25

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.

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16
17
18
19
20

.
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