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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,e).
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.
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente a fábula a seguir para responder as 
próximas questões.

“Certo dia, começou a montanha a dar urros e a in-
char, dizendo que queria parir. Andava a gente muito 
surpresa e cheia de temor, receosa de que nascesse 
algum monstro que pudesse destruir o mundo todo. 
Chegado o tempo do parto, estando todos juntos sus-
pensos, a montanha pariu um rato, transformando em 
riso o que antes era medo. Moral da história: esta fá-
bula é sobre os que prometem de si coisas grandes, 
e depois não fazem coisa alguma, como são certos 
fanfarrões, que dizem ser valentes e, com muitos jura-
mentos, o querem parecer. Outros que gabam as suas 
letras e os livros que hão de escrever, mas quando se 
joeira a valentia de uns e a ciência dos outros, tudo é 
joio. Pelo que com razão fica quem os conhece e se 
ri e escarnece deles, como na fábula se diz que os 
homens fizeram do parto da montanha”.

(Fábulas de Esopo, com adaptações).

01. Marque a alternativa que contém um provérbio po-
pular que poderia resumir a moral da história.

a) A pressa é a inimiga da perfeição.
b) Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.
c) Cão que ladra não morde.
d) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
e) Quem ama o feio, bonito lhe parece.
____________________________________________________
02. Em relação ao “parto da montanha”, narrado na 
fábula, pode-se concluir que:

a) afinal, não aconteceu.
b) ocorreu conforme o esperado.
c) começou, mas não foi concluído.
d) acabou tendo resultado imprevisível.
e) felizmente, foi bruscamente interrompido.
___________________________________________
03. Após a expressão “moral da história”, aparece no 
texto a pontuação denominada dois-pontos. Neste 
caso, essa pontuação é utilizada para:

a) anunciar uma citação.
b) indicar uma enumeração.
c) introduzir uma explicação.
d) inserir no texto um exemplo.
e) marcar a fala de um personagem.
___________________________________________
04. Marque a alternativa que indica um termo do gêne-
ro feminino extraído do texto.

a) Fanfarrões.
b) Gente.
c) Monstro.
d) Parto.
e) Rato.
___________________________________________

05. Marque a alternativa que indica um termo extraído 
do texto que está no plural.

a) Joio.
b) Montanha.
c) Receosa.
d) Urros.
e) Valentia.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA

06. Dentre as frações a seguir, assinale a menor.

a) 11
     6

b)  6
    11     

c) 3
    7 

d) 8 
    5

e) 3
    4
___________________________________________
07. O resultado de 650 - 136 pode ser escrito em nú-
meros romanos como:

a) LXIIII
b) LXIV
c) DXIIII
d) DXIV
e) QXIIII
___________________________________________
08. A  cada 1  semana,  13 pessoas  fazem  seu pas-
saporte em uma cidade.
Quantas pessoas farão o passaporte em 56 dias?

a) 107 pessoas.
b) 728 pessoas.
c) 1730 pessoas.
d) 2409 pessoas.
e) 3680 pessoas.
___________________________________________
09. Alair fez 150 bombons para uma festa. Desses, 
60% eram de uva. Quantos bombons de uva Alair fez?

a) 60
b) 90
c) 100
d) 120
e) 150
___________________________________________
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10. Qual é o resultado de 4,31 + 9,09?

a) 13,4
b) 13,3
c) 12,4
d) 12,3
e) 11,4
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 24 - 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11. Marque a alternativa que indica um país sul-ameri-
cano que faz fronteira com o estado do Paraná.

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Chile.
d) Peru.
e) Uruguai.
___________________________________________
12. Dentre as cidades paranaenses indicadas a seguir, 
marque a que possui a MAIOR população.

a) Apucarana.
b) Curitiba.
c) Londrina.
d) Maringá.
e) Paranaguá.
___________________________________________
13. Considere as alternativas a seguir e marque a que 
NÃO contém o nome de uma cidade paranaense.

a) Cascavel.
b) Maringá.
c) Ponta Grossa.
d) São José dos Pinhais.
e) Sorocaba.
___________________________________________
14. Marque a alternativa que indica a região do Paraná 
onde se localiza o município de Apucarana.

a) Centro-Norte.
b) Extremo Oeste.
c) Noroeste.
d) Sudoeste.
e) Sudeste.
___________________________________________
15. Assinale a alternativa que NÃO indica um municí-
pio que faz fronteira com Apucarana.

a) Arapongas.
b) Cambira.
c) Londrina.
d) Mandaguari.
e) Ortigueira.
___________________________________________

16. Marque a alternativa que aponta o ano em que foi 
criado por lei o município de Apucarana.

a) 1921.
b) 1932.
c) 1943.
d) 1954.
e) 1965.
___________________________________________
17. Marque a alternativa que NÃO indica um dos pon-
tos turísticos pertencentes ao município de Apucarana.

a) Catedral Nossa Senhora de Lourdes.
b) Lago Jaboti.
c) Parque Santo Expedito.
d) Parque Biguaçu.
e) Parque Arthur Thomas.
___________________________________________
18. Dentre os pontos de interesse turístico apontados 
a seguir, marque um que se localiza no Estado do Pa-
raná.

a) Centro Histórico de Paraty.
b) Chapada dos Veadeiros.
c) Dunas da Joaquina.
d) Parque Estadual do Guartelá.
e) Lago de Furnas.
___________________________________________
19. Marque a alternativa que indica o título do filme 
brasileiro que, em 1999, foi indicado ao Oscar de Me-
lhor Filme Estrangeiro.

a) A Vida é Bela.
b) A Doce Vida.
c) A Grande Beleza.
d) Central do Brasil.
e) Oito e Meio.
___________________________________________
20. Um dos símbolos oficiais do estado brasileiro do 
Paraná é a sua bandeira. Marque a alternativa que in-
dica as duas plantas cujos ramos são representados 
na bandeira.

a) Urtiga e ipê-roxo.
b) Pinheiro e erva-mate.
c) Pau-brasil e cerejeira.
d) Pitanga-anã e bocaiuva.
e) Peroba e manacá-da-serra.
___________________________________________
21. Em relação à história de Apucarana, marque a al-
ternativa que NÃO indica um dos quatro distritos que 
constituíam o município à época de sua criação.

a) Apucarana.
b) Mandaguari.
c) Maringá.
d) Marilândia.
e) São Sebastião.
___________________________________________
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22. Leia o trecho a seguir, a respeito de um importante 
evento cultural do município de Apucarana, e marque 
a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“O principal evento cultural da cidade de Apuca-
rana nasceu da união da colônia japonesa. É a 
______________, que teve sua primeira edição em 
1994. Realizada na Associação Cultural e Esportiva 
de Apucarana, a festa está no calendário turístico da 
cidade. O evento oferta pratos típicos da culinária ja-
ponesa e também música e dança do Japão”.

a) Caminhada à Santa do Paredão
b) Congada da Lapa
c) Festa da Cerejeira
d) Festa do Carneiro no Buraco
e) Folia de Reis
__________________________________________
23. Marque a alternativa que indica o nome do atual 
Prefeito do Município de Apucarana.

a) Marcelo Belinati.
b) Marcio Rodrigo Faria.
c) Sebastião Ferreira Martins Junior.
d) Sergio Onofre da Silvia.
e) Ulisses de Jesus Maia Kotsifas.
___________________________________________
24. Leia o trecho a seguir, a respeito de um importante 
aspecto da cidade de Apucarana, e marque a alterna-
tiva que preenche CORRETAMENTE as lacunas.

“Quem chega em Apucarana, no Vale do Ivaí, é re-
cepcionado por um _______ gigante, sinal de que o 
visitante está entrando na capital brasileira do ______. 
Basta dar uma volta pelo município para comprovar a 
vocação local. Até os pontos de ônibus são no mesmo 
formato do simpático acessório. O segmento é mais 
um a integrar o programa Feito no Paraná, criado pelo 
Governo do Estado”.

a) Boné.
b) Guarda-chuva.
c) Óculos.
d) Sapato.
e) Terno.
___________________________________________

QUESTÕES DE 25 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

25. Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com 
o código de trânsito, nos cruzamentos e interseções 
sem sinalização quem terá a preferência?

a) Veículos circulando na rodovia.
b) Veículos contornando a rotatória.
c) Veículos que estão adentrando a rotatória.
d) Nas demais interseções, a preferência é do veículo 
à direita do condutor.
e) Há apenas uma exceção para a norma geral de 
preferência de passagem: veículos que se deslocam 
sobre trilhos terão sempre a preferência.
___________________________________________

26. A cassação da CNH (Carteira Nacional de Habili-
tação) é a penalidade mais grave prevista pelo Código 
de Trânsito Brasileiro. Quando o assunto é cassação 
da CNH, é muito importante conhecer e cumprir CTB 
(Código de Trânsito Brasileiro). Assinale a alternativa 
CORRETA quando a CNH será cassada.

a) Quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator con-
duzir qualquer veículo.
b) Quando dirigir sob efeito de álcool ou outra substân-
cia psicoativa.
c) Se o condutor exercer atividade remunerada, nos 
casos em que atingir 40 (quarenta) pontos ou mais 
num período de 12 meses, independentemente da 
gravidade das infrações.
d) Transitar em velocidade superior à máxima permi-
tida para o local, medida por instrumento ou equipa-
mento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias 
arteriais e demais vias, quando a velocidade for supe-
rior à máxima em mais de 50% (cinquenta por cento).
e) Todas as alternativas estão corretas.
___________________________________________
27. Os sinais sonoros são os representados pelos sil-
vos do apito do agente de trânsito, assinale a alterna-
tiva INCORRETA sobre os sinais sonoros.

a) Um silvo breve significa siga.
b) Dois silvos breves significa pare.
c) Um silvo longo determina que se diminua a marcha. 
d) Um silvo breve significa pare.
e) Os sinais sonoros são os representados pelos sil-
vos do apito do agente de trânsito, e somente podem 
ser utilizados em conjunto com os gestos do agente 
de trânsito.
___________________________________________
28. Analise as placas de sinalização (o fundo é branco 
e as bordas vermelha) e assinale a alternativa COR-
RETA quanto ao seu significado.

1-

 

2- 3-

a) 1- Vire à direita, 2- giro obrigatório, 3- sentido duplo.
b) 1- Curva acentuada à esquerda, 2- rotatória, 3- sen-
tido múltiplo.
c) 1- Vire à esquerda, 2- sentido de circulação na rota-
tória, 3 duplo sentido de circulação.
d) 1- Siga à direita, 2- interseção, 3- transito livre.
e) 1- Vire à esquerda, 2- giratória, 3- passagem obri-
gatória.
___________________________________________
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29. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alter-
nativa CORRETA sobre os sinais de regulamentação 
de trânsito.

I- Os sinais de regulamentação têm por objetivo noti-
ficar o usuário sobre as restrições, proibições e obri-
gações que governam o uso da via e cuja violação 
constitui infração prevista no capítulo XV do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).
II- Além da forma normalmente circular, da orla verme-
lha e do fundo na cor branca, os sinais de regulamen-
tação possuem o símbolo ou legenda na cor preta, e 
ainda uma tarja diagonal vermelha no caso dos sinais 
de proibição.
III- Os sinais de regulamentação são utilizados sem-
pre que se julgar necessário chamar a atenção dos 
usuários para situações potencialmente perigosas, 
obstáculos ou restrições existentes, na via ou em suas 
adjacências, indicando a natureza dessas situações à 
frente, quer sejam permanentes ou eventuais.
IV- Os sinais de regulamentação têm como finalidade 
principal orientar os usuários da via no curso de seu 
deslocamento, fornecendo-lhes as informações ne-
cessárias para a definição das direções e sentidos a 
serem por eles seguidos, e as informações quanto às 
distâncias a serem percorridas nos diversos segmen-
tos do seu trajeto.

a) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.
b) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
c) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
e) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
___________________________________________
30. O sistema de freios do veículo é um item que afeta 
significativamente a segurança ao dirigir. Por isso, en-
tender como ele funciona e conhecê-lo bem são requi-
sitos indispensáveis para manter o veículo sempre em 
ordem e, assim, não colocar sua vida em risco. Sobre 
o Sistema de freios NÃO é correto afirmar:

a) Verifique os fluidos de freio. Esse componente é es-
sencial para o funcionamento do sistema e deve ser 
substituído conforme orientação do manual do veículo.
b) As pastilhas funcionam como o transmissor da força 
do pedal para o sistema de freios, utilizando-se do vá-
cuo gerado pelo motor em funcionamento. 
c) O freio a tambor é caracterizado por um sistema 
hidráulico de funcionamento bastante antigo, ele é 
acionado através de um fluido, transmitido do pedal 
às rodas. 
d) De funcionamento similar ao freio a tambor, o freio 
a disco se diferencia, como o próprio nome diz, pela 
presença de um disco no sistema.
e) O freio ABS (Anti-lock Braking System) é a mais 
avançada tecnologia de travamento de rodas utilizada 
comercialmente.
___________________________________________

31. É importante entender como é feita a classificação 
das vias de trânsito. As vias são classificadas de acor-
do com o fim que ela é destinada assim como o espa-
ço geográfico em que se situa. Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre a classificação das vias Urbanas.

a) Via rural pavimentada: Aquela destinada a coletar 
e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar 
ou sair das vias rurais não pavimentadas. 
b) Via arterial: Aquela caracterizada por interseções 
em nível, geralmente controlada por semáforo, com 
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundá-
rias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões 
da cidade.
c) Via coletora: Aquela destinada a coletar e distribuir 
o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das 
vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o 
trânsito dentro das regiões da cidade.
d) Via de trânsito rápido: Aquela caracterizada por 
acessos especiais com trânsito livre, sem interseções 
em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros 
e sem travessia de pedestres em nível.
e) Via local: Aquela caracterizada por interseções em 
nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso 
local ou a áreas restritas.
___________________________________________
32. O sistema elétrico dos carros é o grande respon-
sável por controlar toda a tecnologia criada e instalada 
nos modelos, e por conta disso é sujeito a falhas.
Analise as afirmativas abaixo sobre as falhas mais co-
muns no sistema elétrico e assinale a alternativa COR-
RETA.

I- Se houver qualquer fusível danificado ou mesmo um 
fio solto, ele pode afetar o bom funcionamento do sis-
tema elétrico.
II- Qualquer parte do sistema de ignição do automóvel, 
como chave de ignição, magneto, fio da bobina, po-
dem causar transtornos ao sistema elétrico.
III- Quando a bateria perde a sua capacidade de ar-
mazenar carga ela não tem força suficiente para fazer 
o motor girar.
IV- Se o alternador não estiver funcionando correta-
mente, ele não abastecerá todos os consumidores 
com quantidade suficiente de energia. Consequente-
mente, a bateria será descarregada e poderá sofrer 
danos irreversíveis.

a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
b) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV
c) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.
d) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
e) Estão corretas todas as afirmativas. 
___________________________________________
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33. A sinalização de trânsito se faz também através 
dos gestos do agente de trânsito. Analise as figuras e 
assinale a alternativa CORRETA que corresponde à 
sequência exata dos significados dos gestos.

Braço levantado verticalmente com a palma da mão 
para frente.

Braços estendidos horizontalmente com as palmas da 
mão para frente.

a) Ordem de parada para todos os veículos que ve-
nham de direções que cortem ortogonalmente a dire-
ção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja 
o sentido do seu deslocamento e ordem de diminuição 
de velocidade.
b) Ordem de diminuição de velocidade e ordem de se-
guir.
c) Ordem de parada obrigatória para todos os veículos, 
quando executada em interseções, os veículos que já 
se encontrem nela não são obrigados a parar e ordem 
de parada para todos os veículos que venham de di-
reções que cortem ortogonalmente a direção indicada 
pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido do 
seu deslocamento.
d) Ordem de seguir e ordem de parada para os veícu-
los aos quais a luz é dirigida.
e) Nenhuma das alternativa está correta.
___________________________________________

34. A apreensão da CNH acontece assim que se inicia 
o prazo de suspensão ou de cassação da carteira e o 
documento deve ser entregue às autoridades, que o 
apreende. Na prática, o que acontece é que o seu do-
cumento fica em posse do órgão de trânsito até que a 
penalidade seja cumprida e você esteja apto a recupe-
rar a CNH. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 
apreensão da CNH.

a) A CNH pode ser apreendida quando o condutor 
soma pelo menos 20 pontos em infrações ao longo de 
12 meses com duas ou mais infrações gravíssimas.
b) Apreensão da CNH ocorre quando o condutor atin-
gir 40 pontos, no período de 12 meses, sem nenhuma 
infração gravíssima.
c) O recolhimento do documento de habilitação (CNH 
e PPD) é previsto no Código de Trânsito Brasileiro, via 
de regra, nas infrações de trânsito que preveem, por 
si só, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. 
d) A apreensão pode acontecer no momento do fla-
grante e todas as infrações que causam apreensões 
diretas da carteira são denominadas gravíssimas. Al-
guns exemplos são: dirigir alcoolizado; correr em ra-
chas; ultrapassar bloqueio polícia.
e) A preensão da CNH se dará quando o condutor se-
guir veículo em operação de emergência, devidamen-
te sinalizada.
___________________________________________
35. Ser um bom motorista também inclui fazer manu-
tenções periódicas em seu veículo o que gera econo-
mia e evita acidentes. Assinale a alternativa CORRE-
TA sobre os cuidados necessários para com o veículo.

a) Verificar o nível de óleo de freio, do motor e de di-
reção hidráulica: observe os respectivos reservatórios, 
conforme manual do proprietário.
b) Verificar o funcionamento e regulagem dos faróis.
c) Verificar lanternas dianteiras e traseiras, luzes indi-
cativas de direção, luz de freio e luz de ré.
d) Palhetas do limpador de para-brisa: troque, se esti-
verem ressecadas.
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 
___________________________________________
36. Dirigir defensivamente é evitar acidentes ou di-
minuir as consequências de um acidente inevitável. 
Os elementos básicos da direção defensiva são fun-
damentais para o trânsito seguro e o impedimento de 
qualquer acidente relacionado ao tráfego de veículos. 
Assinale a alternativa CORRETA sobre os cinco (5) 
elementos da direção defensiva.

a) Conhecimento, solidariedade, prestação, habilidade 
e perícia.
b) Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e de-
cisão (ação).
c) Previsão, conhecimento, habilitação, tempo e rea-
ção.
d) Decisão, legislação, agir, pensar e decisão (ação).
e) Conhecimento, atenção, ver, agir e pensar.___________________________________________
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37. Leia afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA, de acordo com o Código de Transito Brasi-
leiro, Art. 291 - Capítulo XIX - Dos Crimes de Trânsito.

I - Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corpo-
ral culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 
9.099, de 26 de setembro de 1995 se transitando em 
velocidade superior à máxima permitida para a via em 
50 km/h (cinquenta quilômetros por hora).
II - Aplica-se aos crimes de transito de lesão corpo-
ral culposa se participando, em via pública, de corrida, 
disputa ou competição automobilística, de exibição ou 
demonstração de perícia em manobra de veículo au-
tomotor, não autorizada pela autoridade competente.
III - Aplica-se aos crimes de transito de lesão corporal 
culposa se estiver sob a influência de álcool ou qual-
quer outra substância psicoativa que determine de-
pendência. 

a) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
c) Está correta apenas a afirmativa II.
d) Está correta apenas a afirmativa III.
e) Estão corretas todas as afirmativas.
___________________________________________
38. Assinale a alternativa CORRETA sobre a classifi-
cação das VIAS URBANAS.

a) Via de trânsito rápido, arterial, coletora e local.
b) Via rural, rodovia, arterial e estrada.
c) Via de transito rápido, rodovia, coletora e não pavi-
mentada.
d) Via pavimentada, via não pavimentada, via local e 
urbana.
e) Via urbana, via rural, rodovia e coletora.
___________________________________________

39. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre a finali-
dade dos primeiros socorros para as vítimas de trânsi-
to.

a) Eliminar riscos secundários.
b) Confirmar o acidente para posterior recebimento do 
DEPVAT.
c) Manter as funções vitais da vítima.
d) Minimizar o sofrimento da vítima. 
e) Evitar o agravamento das lesões.
___________________________________________
40. Muito fatores podem fazer com que o carro pegue 
fogo em plena via, deixando-o completamente destruí-
do em poucos minutos.  Analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA sobre a prevenção de 
incêndios em veículos.

I - Em caso de incêndio, desligue o carro, saia do ve-
ículo juntamente com todos os ocupantes e acione o 
Corpo de Bombeiros.
II - Bomba de combustível, mangueiras, óleos, água 
do radiador e parte elétrica (bateria, cabos, alternados) 
devem ser verificados e manutenção periódica, para 
evitar que o carro pegue fogo.
III - Se houver fogo no motor, nunca abra o capô por 
completo, pois em contato com o ar, o fogo pode au-
mentar e as chamas provocarem graves ferimentos.
IV - Se houver fogo no motor, abra todo o capô, pois em 
contato com o ar as chamas podem diminuir e evitar 
ferimentos. 

a) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV;
b) Estão corretas somente as afirmativas II e III.
c) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III.
d) Estão corretas somente as afirmativas I e IV.
e) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
___________________________________________

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA.

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.


