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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

A letra do Hino da Independência foi composta em 
1822 pelo poeta Evaristo da Veiga. Leia atentamente 
os trechos a seguir para responder as próximas ques-
tões.

“Já podeis da Pátria filhos,
Ver contente a Mãe gentil!

Já raiou a Liberdade
No Horizonte do Brasil,

Brava Gente Brasileira
Longe vá, temor servil;
Ou ficar a Pátria livre,
Ou morrer pelo Brasil.

Os grilhões que nos forjava
Da perfídia astuto ardil,

Houve Mão mais poderosa,
Zombou deles o Brasil.

O Real Herdeiro Augusto
Conhecendo o engano vil,
Em despeito dos Tiranos
Quis ficar no seu Brasil.

Ressoavam sombras tristes
Da cruel Guerra Civil,

Mas fugiram apressadas
Vendo o Anjo do Brasil.

Não temais ímpias falanges,
Que apresentam face hostil:

Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil.

Mostra Pedro a vossa fronte
Alma intrépida e viril:

Tende nele o Digno Chefe
Deste Império do Brasil.

Parabéns, oh Brasileiros,
Já com garbo varonil

Do Universo entre as Nações
Resplandece a do Brasil”.

01. Em relação à interpretação do texto, assinale a al-
ternativa INCORRETA.

a) O texto celebra com júbilo a liberdade recém-con-
quistada pelo país.
b) De forma sutil, o autor faz uma crítica ao regime 
imperial brasileiro.
c) A coragem dos brasileiros é exaltada como parte do 
processo histórico.
d) O texto não apenas celebra a vitória, mas também 
encoraja os vencedores.
___________________________________________

02. Na expressão “Brava Gente Brasileira”, o adjetivo 
“brava” indica um sentido de:

a) desassossego.
b) indignação.
c) exasperação.
d) intrepidez.
___________________________________________
03. Na terceira estrofe, a letra do Hino faz referência a 
um “astuto ardil”. Marque a alternativa que apresenta 
um possível significado dessa expressão.

a) Cilada sagaz.
b) Ósculo afável.
c) Prenda ditosa.
d) Trilha custosa.
___________________________________________
04. No trecho “Ou ficar a Pátria livre, Ou morrer pelo 
Brasil”, a palavra “ou” contém um sentido de:

a) alternância.
b) concessão.
c) exceção.
d) proporção.
___________________________________________
05. No tocante à oração “já raiou a liberdade no hori-
zonte do Brasil”, marque a alternativa que indica o ter-
mo que exerce nela a função de núcleo do sujeito.

a) Brasil
b) horizonte
c) liberdade
d) raiou
___________________________________________
06. Em sua letra, Evaristo da Veiga destaca algumas 
qualidades que caracterizariam a figura do Imperador. 
Marque a alternativa que NÃO indica uma dessas qua-
lidades.
a) Dignidade.
b) Impiedade.
c) Intrepidez.
d) Virilidade.
___________________________________________
07. Considere as opções a seguir e marque a que con-
tém APENAS adjetivos que aparecem na letra do Hino 
da Independência.

a) contente - gentil - brava - servil
b) filhos - liberdade - horizonte - gente
c) herdeiro - cruel - falanges - varonil
d) livre - morrer - perfídia - grilhões
___________________________________________
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08. Em termos fonéticos, é denominada proparoxítona 
a palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Marque 
a alternativa que indica uma palavra proparoxítona 
que aparece no texto.

a) Falanges.
b) Liberdade.
c) Intrépida.
d) Parabéns.
___________________________________________
09. Na primeira estrofe do Hino, diz-se que “já raiou a 
liberdade no horizonte do Brasil”. Nesse caso, o autor 
do texto emprega uma figura de linguagem. Marque a 
alternativa que a indica.

a) Eufemismo.
b) Ironia.
c) Metáfora.
d) Pleonasmo.
___________________________________________
10. Analise as opções a seguir e marque a que indica 
um adjetivo que aparece na terceira estrofe da letra 
do Hino.

a) Ardil.
b) Astuto.
c) Perfídia.
d) Grilhões.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
MATEMÁTICA

11. Ao contrair uma dívida de R$ 1298,76, Simone de-
cidiu pagar em três parcelas. Pagou a primeira nor-
malmente e, ao pagar a segunda, deu R$ 50,00 a mais 
para abater da terceira parcela. Qual será o valor da 
terceira parcela de Simone?

a) R$ 332,92
b) R$ 382,92
c) R$ 432,92
d) R$ 482,92
___________________________________________
12. Um empréstimo de R$ 2500,00 foi feito sob taxa 
de juros compostos de 10% aa. Depois de dois anos, 
qual será o valor do montante?

a) R$ 3025,00
b) R$ 2750,00
c) R$ 3000,00
d) R$ 3250,00
___________________________________________

13. Um organizador de debates deve escolher a ordem 
de apresentação dos candidatos Guilherme, Heloisa, 
Iara, Jaqueline, Katia e Lucas. Sabe-se que:

 •Heloisa deve fazer seu discurso imediatamen-
te antes de Iara.
 •Lucas deve ser o segundo a fazer o discurso.
 •Jaqueline deve fazer seu discurso imediata-
mente após Guilherme.

Seguindo essas condições, quem será o primeiro a fa-
zer discurso?

a) Jaqueline
b) Heloisa
c) Guilherme
d) Katia
___________________________________________
14. Em uma escola em que todos os alunos têm uma 
única mochila, metade dos alunos têm mochila preta, 
um quinto tem mochila azul, um sexto tem mochila 
vermelha e 32 alunos têm mochilas de outras cores. 
Quantos alunos têm a escola?

a) 200
b) 240
c) 260
d) 290
___________________________________________
15. Uma piscina tem 12 torneiras, que enchem 20000 
litros em 1 hora. Ao ligar somente metade das tornei-
ras, quantos litros serão enchidos em 4 horas?

a) 10000 litros
b) 20000 litros
c) 40000 litros
d) 80000 litros
___________________________________________
16. Para fazer uma caixa sem tampa, Ulisses pegou 
uma folha quadrada de papelão de 40 cm de lado e re-
tirou quadradinhos de 4 cm de lado dos vértices, como 
indica a figura.
 

Qual é a área da região que sobrou após retirar os qua-
tro quadradinhos?

a) 1024 cm2

b) 1536 cm2

c) 1584 cm2

d) 1664 cm2

___________________________________________
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17. Assinale a alternativa que apresenta um número 
maior que √512

a) 12√2
b) 8√6
c) 10√3
d) 11√5
___________________________________________
18. Um animal de estimação come 300 g de comida 
por dia. A cada ano, seu dono acrescenta uma quanti-
dade fixa de comida ao valor diário. Depois de 8 anos, 
o animal está comendo 660 g de comida por dia. Qual 
é o valor fixo acrescido por ano?

a) 60 g
b) 50 g
c) 45 g
d) 22 g
___________________________________________
19. Um produto de R$ 200,00 sofreu um aumento de 
10% no seu valor. Depois disso, o dono da empresa 
quer dar um desconto para que o produto passe a cus-
tar R$ 176,00. De quanto deve ser esse desconto?

a) 20%
b) 22%
c) 24%
d) 34%
___________________________________________
20. O quadrado de um número natural menos 6 é igual 
ao próprio número. Que número é esse?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 6
___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 30 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

21. Coronavírus é o nome dado pela comunidade cien-
tífica a uma família de vírus que causam infecções res-
piratórias. A respeito do tema, identifique a afirmativa 
INCORRETA.

a) A maioria das pessoas se infecta com coronavírus 
comuns ao longo da vida.
b) Um novo coronavírus foi descoberto em 2019, após 
casos registrados na China.
c) O novo coronavírus pode causar infecção respirató-
ria grave como a pneumonia.
d) Os sintomas mais frequentes associados ao novo 
coronavírus são tontura e vertigem.

___________________________________________

22. Ainda a respeito do novo coronavírus, marque a 
alternativa que NÃO indica uma forma recomendada 
de prevenção.

a) Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com ambas 
as mãos.
b) Evite aglomerações e mantenha os ambientes lim-
pos e bem ventilados.
c) Não compartilhe objetos de uso pessoal, como ta-
lheres, toalhas, pratos e copos.
d) Mantenha uma distância mínima cerca de dois me-
tros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
___________________________________________
23. Em relação à composição do Mercosul, marque 
a alternativa que NÃO contempla um de seus países 
membros.

a) Argentina.
b) Brasil.
c) Cuba.
d) Uruguai. 
___________________________________________
24. Em setembro de 2019, o atual Presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, proferiu um polêmico discurso 
à Assembleia Geral das Nações Unidas. Considere o 
trecho do discurso a seguir, e marque a opção que pre-
enche corretamente a lacuna.

“Seguiremos contribuindo, dentro e fora das Nações 
Unidas, para a construção de um mundo onde não 
haja impunidade, esconderijo ou abrigo para crimino-
sos e corruptos. Em meu governo, o terrorista italia-
no ___________ fugiu do Brasil, foi preso na Bolívia e 
extraditado para a Itália. Outros três terroristas para-
guaios e um chileno, que viviam no Brasil como refu-
giados políticos, também foram devolvidos a seus paí-
ses. Terroristas sob o disfarce de perseguidos políticos 
não mais encontrarão refúgio no Brasil.”. 

(Revista Exame, 24/09/19, com adaptações).

a) Lino Sabadin
b) Cesare Battisti
c) Antonio Santoro
d) Andrea Campagna
___________________________________________

25. Atualmente, Milton Ribeiro ocupa o cargo de Minis-
tro da Educação do governo de Jair Bolsonaro. Marque 
a alternativa que NÃO indica um nome que já ocupou, 
em governo anteriores, o cargo de Ministro da Educa-
ção.
a) Aloizio Mercadante.
b) Ciro Gomes.
c) Fernando Haddad.
d) Tarso Genro.
___________________________________________
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26. Em relação à geografia do Estado do Paraná, e 
especificamente sobre a sua hidrografia, marque a al-
ternativa que NÃO indica um de seus rios.

a) Iguaçu.
b) Paranapanema.
c) Araguaia.
d) Tibagi.
___________________________________________
27. Considere a análise a seguir, a respeito de uma lei 
sancionada recentemente no Brasil, e marque a alter-
nativa que preenche corretamente a lacuna.

“Se fôssemos escolher uma única palavra para defi-
nir a _____________, sancionada em setembro de 
2019, ‘desburocratização’ seria uma boa escolha. A 
complexidade das regulações, licenças e todo tipo de 
exigências, por vezes ilógicas, para permitir o funcio-
namento dos negócios, sempre dificultou o desenvol-
vimento das empresas, que são as grandes geradoras 
de renda, riqueza e emprego para o país. A nova lei 
contempla diversos aspectos para facilitar a vida do 
empresariado brasileiro. Uma das maiores novidades 
é que as empresas, mesmo aquelas de pequeno por-
te, poderão captar diretamente de quem tem recursos 
para investir, até mesmo do financiamento público e 
mercado de capitais”. 
(Diário de Pernambuco, 02/01/20, com adaptações).

a) Lei Anticrime
b) Liberação do FGTS
c) Reforma da Previdência
d) Lei de Liberdade Econômica
___________________________________________
28. Examine a matéria jornalística a seguir, a respeito 
de uma importante tecnologia da atualidade, e marque 
a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“A marca mais consumida no Brasil, associada à tec-
nologia de streaming, continua sendo a _________, 
criada há mais de vinte anos nos Estados Unidos, com 
pretensões de substituir as videolocadoras - o que, 
de certa forma, conseguiu. A empresa conquistou os 
brasileiros há aproximadamente dez anos, cobrando 
mensalidades consideradas baixas diante da conveni-
ência de escolher, a qualquer momento, um filme para 
assistir, e o melhor: sem ter a necessidade de sair de 
casa para devolver a cópia depois”.

 (O Povo, 14/01/20, com adaptações)

a) Apple
b) Google
c) Microsoft
d) Netflix
___________________________________________

29. Leia a notícia a seguir e marque a alternativa que 
contém o nome da atriz brasileira que preenche corre-
tamente a lacuna.

“O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-
-feira a saída da atriz _____________ do cargo de 
Secretária Especial de Cultura. Em publicação nas 
redes sociais, o presidente afirmou que ela assumirá 
a Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A atriz assu-
miu a pasta em março, com a missão de ‘pacificar’ o 
embate entre a classe artística e a indústria da cultura 
com o governo federal. Desde o início do mandato de 
Bolsonaro, a secretaria teve alta rotatividade em razão 
de polêmicas na pasta e em órgãos vinculados a ela”. 

(Portal G1, 20/05/20, com adaptações).

a) Cláudia Abreu
b) Sônia Braga
c) Regina Duarte
d) Susana Vieira
___________________________________________
30. Com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
e relativamente ao Direito ao Trabalho, assinale a alter-
nativa INCORRETA.

a) A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de 
sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e 
inclusivo, em igualdade de oportunidades com as de-
mais pessoas.
b) É finalidade primordial das políticas públicas de tra-
balho e emprego promover e garantir condições de 
acesso e de permanência da pessoa com deficiência 
no campo de trabalho.
c) A pessoa com deficiência tem direito, em igualda-
de de oportunidades com as demais pessoas, a con-
dições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual 
remuneração por trabalho de igual valor.
d) É vedada restrição ao trabalho da pessoa com defi-
ciência e qualquer discriminação em razão de sua con-
dição, exceto nas etapas de recrutamento e contrata-
ção, momento em que podem ser preteridas.
___________________________________________

QUESTÕES DE 31 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Os princípios fundamentais da República Federati-
va do Brasil são valores que orientaram a elaboração 
da Constituição e servem como elementos de interpre-
tação e integração do texto constitucional, contribuin-
do para a unidade da Constituição. Os fundamentos 
da República Federativa do Brasil estão no art. 1º da 
Constituição Federal e são os pilares do nosso orde-
namento jurídico. A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrá-
tico de Direito e tem como fundamentos: 

a) A defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos e a 
igualdade entre os Estados.
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b) Soberania, pluralismo político e independência na-
cional.
c) A independência nacional, a prevalência dos direitos 
humanos e a autodeterminação dos povos.  
d) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa hu-
mana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciati-
va e o pluralismo político.
___________________________________________

32. De acordo com a constituição federal, os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade 
de:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da ad-
ministração federal, bem como da aplicação de recur-
sos públicos por entidades de direito privado.
II - Apoiar o controle externo no exercício de sua mis-
são institucional.
III - Avaliar o cumprimento das metas previstas no pla-
no plurianual, a execução dos programas de governo 
e dos orçamentos da União.
IV - Exercer o controle das operações de crédito, 
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 
da União.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________

33. O Município de Campo Mourão, pessoa jurídica de 
direito público interno, entidade componente da Repú-
blica Federativa do Brasil, é dotado de autonomia polí-
tica, administrativa, financeira e legislativa. De acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Campo Mourão, 
considere:

I - São Poderes do Município, independentes e harmô-
nicos entre si, o Legislativo, o executivo e o judiciário.
II - É competência do Município de Campo Mourão, 
em conjunto com a União e o Estado do Paraná, zelar 
pela guarda da Constituição, das Leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio pú-
blico.
III - Todo o poder emana do povo de Campo Mourão, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, segundo os princípios da Constituição 
Federal, da Constituição do Estado do Paraná e de Lei 
Orgânica.
IV - O Município é dividido em distritos, objetivando a 
descentralização do poder e a descentralização dos 
serviços públicos.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
34. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, 
operacional e patrimonial do Município e das entidades 
da administração direta, indireta e fundacional, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, será exerci-
da pela Câmara Municipal, mediante controle externo 
e pelo controle interno de cada Poder, na forma da lei. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Campo 
Mourão, o controle externo da Câmara Municipal será 
exercido com o auxílio:

a) Do Tribunal de Contas do Estado.
b) Da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças 
e Orçamento.
c) Do Ministério Público do Estado.
d) Da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
___________________________________________
35. Cargo público como unidade básica da estrutura 
organizacional, é o conjunto de atribuições e respon-
sabilidades cometidas a um servidor. De acordo com 
o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de Campo Mourão, são deveres do servidor:

I - Exercer com zelo, dedicação e competência as atri-
buições do cargo, ou função.
II - Ter respeito à hierarquia, o que inclui o dever de não 
representar contra qualquer comprometimento indevi-
do da estrutura em que se funda o poder estatal.
III - Atender com presteza.
IV - Ser leal às instituições a que servir.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
36. O Poder Executivo Municipal fiscalizará as obras 
no Município a fim de que as mesmas sejam executa-
das dentro das disposições do Código de Edificações 
e Obras do Município de Campo Mourão, da boa téc-
nica e de acordo com o projeto aprovado. Em relação 
as vitorias, infrações e sanções de acordo com a Lei 
Complementar nº 60/2019, considere:

 I - Os técnicos e fiscais do Município terão ingressos 
a todas as obras, mediante a apresentação de prova 
de identidade e independentemente de qualquer outra 
formalidade.
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II - Os funcionários investidos em função fiscalizadora 
poderão observar as formalidades legais, inspecionar 
bens e papéis de qualquer natureza desde que consti-
tuam objeto da presente legislação.
III - Constatada qualquer irregularidade ou violação 
dos dispositivos desta Lei Complementar, será lavrado 
o Auto de Infração e notificado o infrator para, no prazo 
de até 30 (trinta) dias úteis, apresentar defesa.
IV - Às infrações serão aplicadas as seguintes san-
ções: embargo da obra, multas, interdição da edifica-
ção e demolição.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
37. Toda propaganda em local público, realizada atra-
vés de amplificadores de voz, alto-falantes e similares, 
instalados em pontos fixos e/ou conduzidos através de 
carros, motos, bicicletas e outros meios de locomoção, 
dependerá de prévia autorização:

a) Da Câmara Municipal.
b) Pela Procuradoria-Geral Eleitoral 
c) Da Prefeitura Municipal.
d) Pelo Ministerio Público Federal
___________________________________________
38. O prefeito de um determinado município brasileiro, 
após finalizar a restauração da casa de cultura durante 
seu mandato, anuncia que colocará uma estátua com 
sua própria imagem na frente do local que foi restau-
rado. De acordo com os princípios expressos da Admi-
nistração Pública, a ação do prefeito viola diretamente 
o princípio: 

a) Imparcialidade.
b) Oportunidade  
c) Objetividade
d) Impessoalidade 
___________________________________________

39. O Município de Campo Mourão, objetivando o de-
senvolvimento econômico identificado com as exigên-
cias de um ordenamento social justo, incentivará es-
sencialmente as seguintes metas:

I - Implantação de uma política de geração de empre-
gos, com a expansão do mercado de trabalho.
II - Apoio e estímulo ao cooperativismo e outras for-
mas de associativismo, buscando fundamentalmente 
a defesa dos pequenos empreendimentos industriais, 
comerciais e agropecuários.
III - Defesa do meio ambiente e dos recursos naturais.
IV - Criar distinção entre brasileiros ou preferência de 
uma em relação às demais unidades da federação.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
40. De acordo com o Código de Edificações e Obras do 
Município de Campo Mourão, ficam as obras no Muni-
cípio, classificadas em:

I - Edificações Novas.
II - Reformas de Edificações.
III – Demolições
IV - Infraestruturas ou obras especiais

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________

Divulgação do Gabarito Preliminar 01 (um) dia util após a aplicação da prova.


