PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

PRÉDIO

SALA

NOME

Nº DE IDENT.

ÓRG. EXP.

UF

Nº DE INSC.

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01 (questão 01)

Disponível em: www.facebook.com

01. Ao analisarmos o texto, percebemos
I.
II.
III.
IV.

a ideia de ordem, registrada por meio das formas verbais no modo imperativo.
situações em que se devem empregar os sinais de pontuação.
que o autor quis dar alguns conselhos para que saibamos viver bem todos os dias.
palavras de sentidos opostos, como “boas” e “más”.

Estão CORRETOS os itens
A) I, II, III e IV.
B) II, III e IV, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
E) II e III, apenas.
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Leia o texto 02 abaixo e responda às questões de 02 a 06.
POLÍTICA NA INFÂNCIA
O Brasil que queremos depende de nós. Ensinar a criança a cuidar do espaço coletivo é um dos primeiros passos
para que se formem bons líderes. Delegar tarefas diárias simples à criança, demonstrando como são importantes e
valorizando a sua ajuda, são ensinamentos que se refletirão na vida adulta.

Arrumar seus próprios pertences, limpar o que sujou, repor o papel higiênico ou encher a garrafa de água vazia na
geladeira, deixando o ambiente organizado para os próximos que virão, são exemplos de pequenos aprendizados na
infância que farão grande diferença no futuro.
A criança que aprende a colaborar para o bem comum, seja na família, na escola, na igreja ou no clube, será um líder
consciente do seu papel e compromissado com a sua comunidade.
Disponível em: http://sempredebemcomvida.blogspot.com.br/2015/06/politica-na-infancia.html (Adaptado)

02. Após a leitura, analise as afirmativas abaixo e coloque V na(s) verdadeira(s) e F na(s) falsa(s).
( ) No trecho “...para que se formem bons líderes.”, encontramos o termo “bons” que acompanha o substantivo
“líderes”, atribuindo-lhe uma qualidade.
( ) No trecho “...compromissado com a sua comunidade.”, encontramos o termo “sua” que acompanha o substantivo
“comunidade”, dando-lhe ideia de posse.
( ) No trecho “...encher a garrafa de água vazia na geladeira,”, o termo sublinhado liga palavras, denominando-se
de preposição.
( ) No trecho “Arrumar seus próprios pertences,...”, o termo sublinhado exprime ação, sendo denominado de verbo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V-V-F-F
B) V-F-F-F
C) F-F-F-F
D) V-V-V-V
E) F-V-F-V
03. No texto 02, encontramos várias palavras acentuadas. Sobre elas, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

As palavras “política” e “infância” são paroxítonas, logo recebem acento.
A palavra “nós” recebe acento por ser monossílabo tônico terminado em O, seguido de S.
As palavras “líderes” e “higiênico” são acentuadas por serem proparoxítonas.
As palavras “família” e “água” recebem acento por serem paroxítonas terminadas em ditongo.

Estão CORRETOS apenas
A) I, II e III.
B) I, III e IV.
C) II, III e IV.

D) II e IV.
E) III e IV.
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04. No trecho “...Ensinar a criança a cuidar do espaço coletivo...”, há duas palavras grafadas com Ç.
Em qual das alternativas abaixo, as palavras estão grafadas INCORRETAMENTE?
A) Balança/açude
B) Praça/cortiça
C) Doença/terço

D) Terçinho/poçinho
E) Licença/cobiça

05. No trecho “Delegar tarefas diárias simples à criança...,”, houve a fusão da preposição A exigida pelo verbo “delegar”
com o artigo A, que acompanha o termo “criança”, resultando no fenômeno da crase. Assinale a alternativa em que
esse fenômeno ocorreu INCORRETAMENTE.
A) Sempre iremos à escola, espaço de muita aprendizagem.
B) Pediu-me para ensinar à ela o que é colaborar para o bem comum.
C) Ofereci ajuda à minha comunidade.

D) Dei ajuda bastante àquela que me deu a vida.
E) Dedique-se à comunidade da qual faz parte.

06. Após a leitura do texto 02, concluímos que
A) formar líderes é tarefa única da escola.
B) a formação dos líderes acontece em gestos de desobediência.
C) a liderança é resultado de atos coletivos praticados desde a infância.
D) o que se pratica na infância não ajuda na formação da liderança.
E) quando se colabora para o bem comum, impede-se a formação de líderes.
07. Lendo o texto 03 abaixo, percebemos que os termos “gente”, “agente” e “gente” foram utilizados em momentos
distintos, assumindo diferentes funções.

Disponível em: www.facebook.com

Sobre esses termos, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

O 1º é um substantivo e exerce a função de sujeito da forma verbal “viu”.
O 2º é um substantivo e exerce a função de objeto direto da forma verbal “viu”.
O 3º é um substantivo e exerce a função de objeto direto da forma verbal “há”.
O 2º é um substantivo e exerce a função de sujeito da forma verbal “disse”.

Estão CORRETOS apenas
A) I, II e III.
B) II, III e IV.
C) III e IV.
D) II e III.
E) I e III.
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Texto 04 (questões de 08 a 10)
O BOM USO DO TELEFONE CELULAR
O Brasil é campeão em número de celulares. Muitas pessoas não têm um, mas dois, três ou mais aparelhos. Sem
dúvida, eles facilitam a vida. O problema é que, às vezes, as pessoas usam o telefone celular de modo indevido. No
trânsito, por exemplo, o motorista que dirige falando ao telefone arrisca a própria vida e a dos outros. O aparelho
também causa transtorno quando toca no teatro, nas salas de conserto ou nas igrejas. Nesses momentos, o bom-senso
manda desligar o telefone ou deixá-lo no silencioso. Também não é muito elegante parar uma conversa para atender o
celular. Se não for uma questão muito urgente, o mais correto é terminar o assunto de que se está tratando para depois
entrar em contato com quem telefonou. Não deixe que o celular seja mais um motivo de transtorno em sua vida.
Disponível em: www.facebook.com

08. Ao lermos o texto 04, percebemos
A) o modo incorreto de se utilizar o telefone celular.
B) a satisfação dos brasileiros em possuir, apenas, um celular.
C) a correta utilização, por parte dos motoristas, do telefone celular no trânsito.
D) o telefone celular usado de forma correta por todos os seus adeptos.
E) que existe respeito do ser humano pelo seu semelhante.
09. No texto 04, o autor se utilizou de várias vírgulas. Sobre elas, analise os itens abaixo:
Em “Muitas pessoas não têm um, mas dois...”, a vírgula separa a oração coordenada sindética.
Em “O aparelho também causa transtorno quando toca no teatro, nas salas de conserto ou nas igrejas.”, a
vírgula separa termos que exercem função sintática diferente.
III. Em “Nesses momentos, o bom senso...”, a vírgula isola o adjunto adverbial deslocado.
IV. Em “Se não for uma questão muito urgente, o mais correto é terminar o assunto...”, a vírgula separa a oração
subordinada adverbial condicional da principal.
I.
II.

Estão CORRETOS apenas
A) I, II e III.
B) II, III e IV.
C) I, III e IV.
D) I e IV.
E) I e III.
10. No trecho “Muitas pessoas não têm um, mas...”, o verbo concordou com o seu sujeito, flexionando-se no plural.
Sobre a Concordância Verbal, analise as afirmativas abaixo e coloque V na(s) verdadeira(s) e F na(s) falsa(s).
( ) Em “...o motorista que dirige falando ao telefone arrisca a própria vida e a dos outros”., o verbo sublinhado
concorda com o antecedente do pronome relativo que.
( ) Em “...entrar em contato com quem telefonou.”, o verbo sublinhado se apresenta na 3ª pessoa do singular,
concordando com o pronome relativo “quem”.
( ) Em “Muitas pessoas não têm um, mas dois, três ou mais aparelhos.”, o verbo se encontra no plural, concordando
com o seu sujeito “Muitas pessoas”.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-V-F
B) F-F-F
C) V-V-V
D) F-V-V
E) F-F-V
MATEMÁTICA
11. Se a = 0,44444... e b = 5/9. Então 81 vezes o quadrado da diferença entre (a – b) é igual a
A) 0,81
B) 1
C) 8,1

D) – 1
E) – 81
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12. Se x = (–2)3 – (–2)2 e y = – (–2)2 – (–2)3 , então é INCORRETO afirmar que
A) y2 = x2
B) y > x
C) y2 > 0
D) y = x
E) x + y = 0
13. Renova-se o ar em nossos pulmões pelo processo respiratório, que, a cada respiração, emite cerca de 450 mL de ar
por hora. Em um mês, mantendo-se essa mesma frequência, é CORRETO afirmar que a quantidade de ar expelida
por 5 pessoas é igual a (considere um mês com 30 dias)
A) 1,52 toneladas de ar.
B) 1,55 toneladas de ar.
C) 1,60 toneladas de ar.
D) 1,62 toneladas de ar.
E) 1,65 toneladas de ar.
14. Uma mãe tem três filhos que possuem altura na ordem H 1 < H2 < H3. O filho que tem maior altura é 1,20 vezes a
altura do menor, e o filho do meio tem altura equivalente a 80% da altura do maior. Se a soma das alturas dos três
filhos é de 4,74 m, então é INCORRETO afirmar que
A) H1 + H3 = 3,30m
B) H3 = 1,80m
C) H2 = 1,44m
D) H2 + H1 = 2,94m
E) H2 + H3 > H1 + H3
15. O Índice de Massa Corporal (IMC) é a divisão do peso de uma pessoa (quilogramas) pelo quadrado da medida da
altura (metro) dessa pessoa. Se essa divisão tiver um número maior que 30, diz-se que a pessoa está obesa. Numa
escola, o professor de Matemática apresenta 3 resultados extraídos da planilha do professor de Educação Física.
Aluno X tem peso de 68,0 kg e altura de 1,60 m. Aluno Y tem peso de 64,0 kg e altura de 1,50 m, e o aluno Z tem
peso de 60,0 kg e 1,40 m de altura. Nessas condições, é CORRETO afirmar que se encontra(m) na condição de
obesidade o(os) aluno(s)
A) Z.
B) X e Y.
C) X.
D) Y e Z.
E) Y.
16. Ao concluírem o 9º ano do Ensino Fundamental, os 25 alunos resolveram fazer uma comemoração. Compraram 2,0
kg de feijão, 5,0 kg de arroz, 13 kg de carne e 10 garrafas de 2 litros de refrigerante. A comissão da festa exige que
cada participante tenha direito a comer a mesma quantidade igualmente proporcional para cada um, e o que sobrar
vai ser doado. Amanda diz que só come carne e feijão. Marcela diz que come e bebe de tudo dessa festa. Beto diz que
não come feijão, mas bebe, e Carlos só toma refrigerante e come carne. Então esses 4 estudantes comeram e
beberam o equivalente a
A) 5.100g.
B) 5.080g.
C) 5.040g.
D) 5.000g.
E) 4.960g.
17. Dona Severina fez uma pequena compra num mercadinho, perto de sua casa. Compra 3 kg de feijão (R$ 6,20 por
kg); 2 kg de farinha (R$ 4,50 por kg); 5 kg de arroz (R$ 2,68 por kg); 10 kg de açúcar (R$ 1,98 por kg) e 3
embalagens de óleo (R$ 3,80 a unidade). Ao final, ela paga 75% do valor de suas compras com o cartão de débito e
mais uma nota de R$ 20,00 para fechar sua conta. Então, ela recebe de troco
A) R$ 1,75
B) R$ 1,80
C) R$ 1,85
D) R$ 1,90
E) R$ 1,95
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18. Para um determinado percurso, um carro, à velocidade constante de 120 km/h, leva duas horas e meia para
percorrê-lo. Se para percorrer esse mesmo percurso com velocidade constante agora de 100 km/h, então levará um
tempo de
A) 180 minutos.
B) 175 minutos.
C) 170 minutos.
D) 165 minutos.
E) 160 minutos.
19. Comprei um objeto eletrônico de R$ 3.000,00 numa loja de departamento, com a seguinte condição: dar 50% do
valor do objeto como entrada, e ao restante aplica-se um juro simples de taxa igual a 75% ao ano e divide-se em dez
parcelas iguais de
A) R$ 93,75
B) R$ 187,50
C) R$ 243,75
D) R$ 345, 50
E) R$ 487,50.
20. Resolvendo-se CORRETAMENTE a equação 4  3(x  1) 

1
2




 2 x 

3

 , tem-se x igual a

5

A) 4,3
B) 5,3
C) – 4,3
D) – 5,3
E) 6

ESTUDOS SOCIAIS

GEOGRAFIA

21. Como sabemos, a Geografia estuda o espaço geográfico. Sobre este, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Nele se localiza a nossa casa, escola e todas as cidades.
B) Ele compreende todos os planetas de nossa galáxia: a Via Láctea.
C) Nele acontecem as mais diversas relações sociais entre povos e nações.
D) Nele vive a humanidade.
E) Nele encontramos ambientes rurais e urbanos.
22. A Via Láctea apresenta mais de 250 bilhões de estrelas, dentre elas o Sol, que, por sua vez, forma o Sistema Solar.
Sobre esse assunto, assinale a alternativa CORRETA.
A) Mercúrio é o planeta do Sistema Solar mais próximo do Sol.
B) Por ser o planeta mais próximo à Terra no Sistema Solar, Júpiter vem sendo cada vez mais estudado por missões tripuladas.
C) O Sistema Solar é composto de dez planetas, porém, desde 2010, Plutão foi rebaixado à condição de “planeta anão”.
D) Os planetas do Sistema Solar apresentam uma órbita circular em torno do Sol, o que favorece a constante proximidade
desses planetas em relação ao Sol.
E) Em 2014, visitas espaciais comprovaram a inexistência de outros planetas, além dos já conhecidos na Via Láctea.
23. Com relação à forma e aos movimentos da Terra, assinale a alternativa CORRETA.
A) A Terra possui forma circular perfeita e pode ser observada como um imenso planeta azul.
B) O movimento de translação é o giro que a Terra realiza em torno de si mesmo.
C) Podemos identificar a ocorrência dos dias e das noites como as consequências do movimento de translação da Terra.
D) As estações do ano são consequências do movimento de translação e da inclinação do eixo da Terra.
E) As regiões polares da Terra apresentam circunferência maior que as regiões equatoriais, o que explica suas baixas
temperaturas.
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24. Sobre a Rosa dos Ventos e sua utilização, analise as afirmativas a seguir:
I.

Considerando-se os dois polos geográficos Norte e Sul, podem-se definir outros pontos (ou direções): os cardeais,
os colaterais e os subcolaterais.
II. Os pontos cardeais são: norte (N), sul (S), leste (L) e oeste (O).
III. Os pontos subcolaterais são traçados mediante a identificação dos pontos colaterais, porém os colaterais podem
variar conforme as estações do ano.
IV. Pode-se identificar, na Rosa dos Ventos, a direção dos quatro sentidos gerais de orientação geográfica.
V. O símbolo da Rosa dos Ventos tinha como principal função ornamentar os mapas cartográficos, sobretudo os
maiores, que eram utilizados nas grandes navegações.
Estão CORRETAS, apenas,
A) I, III, IV e V.
B) III, IV e V.
C) I, II, III e IV.
D) I, II e IV.
E) II, IV e V.
25. Em relação às coordenadas geográficas, estas permitem a localização de qualquer ponto da Terra, por
representarem linhas imaginárias traçadas ao longo de todo o Globo Terrestre. Sobre o assunto, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) As linhas imaginárias são conhecidas como paralelos e meridianos.
B) Todos os meridianos possuem o mesmo tamanho.
C) Paralelos são linhas imaginárias perpendiculares ao Equador.
D) Os paralelos são menores nos polos.
E) O principal meridiano é o de Greenwich no Reino Unido.
26. Sobre os espaços brasileiros, analise as afirmativas a seguir:
I.

Com dimensões continentais, o Brasil apresenta grande diversidade em seus aspectos físicos (clima, vegetação,
solos, etc) e humanos (população, economia, cultura, etc.).
II. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divide o território do Brasil em cinco regiões: Norte,
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
III. Com colonização portuguesa, o idioma oficial do Brasil é a Língua Portuguesa.
IV. Considerando sua extensão territorial, o Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto país do Planeta.
Estão CORRETAS
A) I, II, III e IV.
B) I, III e IV, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III, apenas.
27. Sobre os climas do Brasil, é possível encontrarmos
I.
II.
III.
IV.
V.

o tropical, que abrange a maior parte do território brasileiro.
grandes taxas de amplitude térmica nas regiões costeiras, em face da proximidade com o mar.
paisagens com menos taxas de precipitação pluviométrica no semiárido.
o tropical de altitude em regiões com altas cotas altimétricas como no Sudeste, por exemplo.
baixas temperaturas no inverno do clima subtropical, no Sul do Brasil.

Todas as afirmativas completam CORRETAMENTE a frase do enunciado, EXCETO
A) I e V.
B) I e II.
C) III.
D) II.
E) IV.
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28. Com relação à vegetação e hidrografia do Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
A) O desmatamento para pastos e comercialização de madeiras tem sido um sério impacto para a manutenção da
biodiversidade na Amazônia.
B) A Floresta Atlântica estendia-se numa grande faixa do Brasil. Entretanto, com o desmatamento, atualmente existe em
apenas 40% de sua cobertura original.
C) A Floresta Amazônica é um berço da natureza ainda preservada. Tem como principal característica o fato de apresentar
grandes árvores, porém esparsas, com pouca densidade.
D) A maioria dos rios em regiões de caatinga é perene, o que favorece sua transposição para abastecer as cidades no sertão.
E) O rio Amazonas percorre extensas regiões de terras com relevo acidentado, o que favorece a ocorrência de vários meandros
em seu curso no Norte do Brasil.
29. Sobre as atividades econômicas no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A significativa oferta de recursos naturais no Brasil historicamente atraiu investimentos financeiros do exterior para a
indústria extrativista.
B) Mesmo com maior distribuição nas últimas décadas, deve-se reconhecer certa concentração do parque industrial brasileiro
no Centro-Sul do Brasil.
C) Considerando o transporte de cargas, o aéreo e o hidroviário são responsáveis pelo maior volume de mercadorias registrado
no Sudeste por aliarem custo à eficiência.
D) Com o passar do tempo, o Brasil vem diversificando sua produção industrial, o que contribui para a afirmação não apenas
como país agroexportador mas também como industrializado.
E) A monocultura canavieira imprimiu uma paisagem singular no Nordeste do Brasil. Seu declínio possibilitou a inserção de
outras atividades na região.
30. Sobre a população brasileira, assinale a alternativa CORRETA.
A) O ritmo de crescimento populacional no Brasil vem reduzindo-se nas últimas décadas.
B) Nos últimos cinquenta anos, identificou-se um aumento na taxa de natalidade. Porém, o aumento das taxas de mortalidade
por criminalidade ajudou na redução da população brasileira.
C) Considerando o sistema de saúde do Brasil e a baixa expectativa de vida, teremos, cada vez menos, habitantes idosos no
País.
D) Mesmo com o avanço da medicina no Planeta, não houve queda de mortalidade no Brasil, no século XX.
E) A proporção de habitantes do século masculino vem superando a da população feminina no último século. Esse fenômeno
se justifica por influência da colonização europeia.

HISTÓRIA
31. Antes de o processo de produção de açúcar pautar a economia colonial brasileira, um outro produto chegou a ser
explorado pelos portugueses na América. Assinale a alternativa que o identifica.
A) Ouro
B) Pau-brasil
C) Café
D) Cacau
E) Petróleo
32. Na colonização do Brasil e na montagem da indústria açucareira, podemos destacar
A) o sucesso do regime das Capitanias Hereditárias.
B) a implantação da mão de obra africana escravizada.
C) o destaque das capitanias do Rio de Janeiro e São Vicente na produção do açúcar.
D) a criação do Governo Geral em 1500.
E) a escolha de Olinda como sede do Governo Geral.
33. O domínio holandês no Brasil colonial do século XVII teve em sua origem elementos ligados à conjuntura europeia
da passagem do século XVI ao século XVII. Sobre essa realidade, assinale a alternativa CORRETA.
A) Essa conjuntura foi marcada pela União Ibérica.
B) A Holanda tornou-se aliada da Espanha.
C) Portugal firmou contratos de exploração da América com a Holanda.
D) O rei de Portugal rompeu relações com sua aliada Espanha.
E) A Holanda nunca se interessou pela economia açucareira.
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34. Sobre a atuação dos holandeses em Pernambuco, destaca-se
A) a conquista do sertão pernambucano pelas tropas holandesas.
B) a escolha de Igarassu como capital do Brasil Holandês.
C) as ações urbanísticas do governante Maurício de Nassau.
D) a perseguição aos judeus da capitania.
E) o massacre dos índios tupi que habitavam o litoral.
35. Sobre a escravidão e sua presença na economia e sociedade do Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
A) O Brasil foi o primeiro país da América a abolir a escravidão.
B) Portugal não participava do tráfico negreiro para o Brasil.
C) O tráfico negreiro para o Brasil persistiu até o século XIX.
D) A abolição da escravatura no Brasil ocorreu no final do século XVIII.
E) No Brasil, não ocorreu a escravização dos povos indígenas.
36. O processo de Independência política do Brasil sofreu influência de acontecimentos ocorridos na Europa. Sobre essa
realidade, assinale a alternativa CORRETA.
A) As ações dos jesuítas junto com a coroa portuguesa incentivaram o rompimento político entre Portugal e Brasil.
B) O Iluminismo russo influenciou a política brasileira da época.
C) A Espanha financiou o processo de independência brasileira.
D) As ações de Napoleão Bonaparte na Europa provocaram a fuga da família real portuguesa para o Brasil.
E) Portugal só reconheceu a independência brasileira após intervenção francesa.
37. Dentre as revoltas políticas do período regencial, podemos citar a
A) Confederação do Equador.
B) Revolução Pernambucana de 1817.
C) Revolução Praieira.
D) Guerra de Canudos.
E) Balaiada.
38. O principal produto da pauta de exportações do Segundo Reinado foi o
A) Ouro.
B) Pau-brasil.
C) Café.
D) Cacau.
E) Petróleo.
39. O Cangaço foi um movimento social, que prevaleceu no Brasil, especialmente na região
A) Norte.
B) Sul.
C) Sudeste.
D) Centro-Oeste.
E) Nordeste.
40. A Ditadura do Estado Novo (1937-1945) foi um dos capítulos da atuação de Getúlio Vargas na política brasileira.
Sobre essa realidade, assinale a alternativa CORRETA.
A) O Brasil se envolveu na Segunda Guerra Mundial.
B) Vargas revogou as leis trabalhistas.
C) O Brasil evitou aproximações políticas com a Alemanha.
D) Não existiu censura no Brasil.
E) O exército não apoiou a ditadura varguista.
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ATENÇÃO



Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de
múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 questões de Língua Portuguesa,
10 questões de Matemática e 20 questões de Estudos Sociais (Geografia e História).



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.



Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o Nome do
Prédio e o Número da Sala, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade,
a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões das provas, você receberá um CartãoResposta (Leitura Ótica). Verifique se o Número de Inscrição impresso, em ambos os cartões,
coincide com o seu Número de Inscrição.



As bolhas do Cartão-Resposta (Leitura Ótica) devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.



O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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