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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 O candidato só poderá levar consigo o caderno de prova no transcorrer dos últimos 60 
(sessenta) minutos, o candidato que sair antes desse tempo deverá devolver ao fiscal de sala o caderno 
de prova juntamente com o cartão resposta; 
 
13 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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O ANJO DA NOITE 
 

1º Às dez e meia, o guarda-noturno entra de serviço. Late o cãozinho do portão no 
primeiro plano; ladra o cão maior do quintal, no segundo plano: de plano em plano, até a 
floresta, grandes e pequenos cães rosnam, ganem, uivam, na densa escuridão da noite, 
todos sobressaltados pelo trilar do apito do guarda-noturno. Pelo mesmo motivo, faz-se 
um hiato no jardim, entre os insetos que ciciavam e sussurravam nas frondes: que novo 
bicho é esse, que começa a cantar com uma voz que eles julgam conhecer, que se 
parece com a sua, mas que se eleva com uma força gigantesca? 
2º Passo a passo, o guarda-noturno vai subindo a rua. Já não apita: vai caminhando 
descansadamente, como quem passeia, como quem pensa, como um poeta numa 
alameda silenciosa, sob árvores em flor. Assim vai andando o guarda-noturno. Se a noite 
é bem sossegada pode-se ouvir sua mão sacudir a caixa de fósforos, e até adivinhar, com 
bom ouvido, quantos fósforos estão lá dentro. Os cães emudecem. Os insetos 
recomeçam a ciciar. 
3º O guarda-noturno olha para as casas, para os edifícios, para os muros e grades, 
para as janelas e os portões. Uma pequena luz, lá em cima: há várias noites, aquela vaga 
claridade na janela: é uma pessoa doente? O guarda-noturno caminha com 
___________, para não assustar, para não acordar ninguém. Lã vão seus passos 
vagarosos, cadenciados, cosendo a sua sombra com a pedra da calçada. 
4º Vagos rumores de bondes, de ônibus, os últimos veículos, já sonolentos, que vão e 
voltam quase vazios. O guarda-noturno, que passa rente às casas, pode ouvir ainda a 
música de algum rádio, o choro de alguma criança, um resto de conversa, alguma risada. 
Mas vai andando. A noite é serena, a rua está em paz, o luar põe uma névoa azulada nos 
jardins, nos terraços, nas fachadas: o guarda-noturno pára e contempla. 
5º A noite, o mundo é bonito, como se não houvesse desacordos, aflições, ameaças. 
Mesmo os doentes parece que são mais felizes: esperam dormir um pouco a suavidade 
da sombra e do silêncio. Há muitos sonhos em cada casa. É bom ter uma casa, dormir, 
sonhar. O gato retardatário que volta apressado, com certo ar de culpa, num pulo 
________ galga o muro e desaparece: ele também tem o seu cantinho para descansar. O 
mundo podia ser tranquilo. As criaturas podiam ser amáveis. No entanto, ele mesmo, o 
guarda-noturno, traz um bom revólver no bolso, para defender uma rua... 
6º E se um pequeno rumor chega ao seu ouvido e um vulto parece apontar na 
esquina, o guarda-noturno torna a trilar longamente, como quem vai soprando um longo 
colar de contas de vidro. E recomeça a andar, passo a passo, firme e ___________, 
dissipando ladrões e fantasmas. É a hora muito profunda em que os insetos do jardim 
estão completamente extasiados, ao perfume da gardênia e à brancura da lua. E as 
pessoas adormecidas sentem, dentro de seus sonhos, que o guarda-noturno está 
tomando conta da noite, a vagar pelas ruas, anjo sem asas, porém armado. 

Cecília Meireles 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) delicadeza – exato – cauteloso.  c) delicadesa – esato – calteloso. 
b) delicadeza – ezato – cautelozo.  d) delicadesa – exato – caltelozo. 
 
02 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que 
“rádio”: 
a) veículos.       c) gardênia. 
b) revólver.      d) árvores. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural se faz da mesma forma que “guarda-
noturno”: 
a) beija-flor.      c) reco-reco. 
b) primeiro-ministro.    d) pisa-mansinho. 
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04 - Assinale a alternativa em que o substantivo retirado do texto, quanto ao 
gênero, é uniforme comum de dois gêneros: 
a) cães.     c) ladrão. 
b) criança.     d) doentes. 
 
05 - “No entanto, ele mesmo, o guarda-noturno, traz um bom revólver no bolso, ...” 
(5º parágrafo) o elemento coesivo acima sublinhado poderia ser substituído sem 
prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos listados abaixo, exceto: 
a) mas.     c) todavia. 
b) embora.     d) porém. 
 
06 - A palavra da que não tem o mesmo sentido da palavra do texto é: 
a) cadenciados (3º parágrafo) - pausados. 
b) cosendo (3º parágrafo) - unindo. 
c) dissipando (6º parágrafo) - destroçando. 
d) extasiados (6º parágrafo) - encantados. 
 
07 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - A autora compara o trilar do apito do guarda-noturno com os tinidos de contas 
de vidro chocando-se. 
II - O trilar do apito do guarda-noturno provoca reações diferentes nos animais. 
III - O leitor pode depreender a ideia de que o anjo sem asas protege as pessoas, 
que podem dormir tranquilamente. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
08 - O texto apresenta fato e inferência. Enumere 1 para o que é fato e 2 para 
inferência: 
(     ) “uma pequena luz, lá em cima” (3º parágrafo). 
(     ) “uma pessoa doente” (3º parágrafo). 
(     ) “nas fachadas: o guarda-noturno para e contempla” (4º parágrafo). 
(     ) “os doentes parece que são mais felizes” (5º parágrafo). 
Assinale corretamente a sequência numérica de cima para baixo: 
a) 1 – 2 – 1 – 2.    c) 1 – 2 – 2 – 1. 
b) 1 – 2 – 2 – 2.    d) 2 – 2 – 1 – 1. 
 
09 - Em uma sala de aula com 60 alunos, sabe-se que 24 usam bermuda, 33 usam 
bermuda ou boné, e 48 não usam boné. A quantidade de alunos dessa sala de aula 
que usam bermudas e boné equivale a: 
a) 3%.      c) 8%. 
b) 5%.      d) 10%. 
 
10 - Um quadrado possui área de 1600 cm2. A medida do lado desse quadrado é 
igual a: 
a) 0,04 dm.     c) 4 dm. 
b) 0,4 dm.     d) 40 dm. 
 
11 - Gilmar aplicou determinado capital á taxa de juros simples de 18% a.a., por um 
período de 21 meses. Ao final desse prazo, retirou um montante de R$ 1.630,60. O 
capital aplicado por Gilmar foi de: 
a) R$ 1.420,00. 
b) R$ 1.380,00. 
c) R$ 1.290,00. 
d) R$ 1.240,00. 
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12 - A rotação completa de um triângulo retângulo de hipotenusa medindo 13 cm e 
um dos catetos medindo 12 cm, em torno do maior dos seus catetos, gera um 
sólido geométrico cujo volume mede: 
a) 100π cm3.     c) 300π cm3. 
b) 240π cm3.     d) 720π cm3. 
 
13 - Damião comprou dois sorvetes e três doces por R$ 4,75. Sabe-se que cada 
doce custou o equivalente a 3/5 do valor de cada sorvete. Se Damião tivesse 
comprado 3 sorvetes e 5 doces, teria pago: 
a) R$ 6,75.     c) R$ 8,25. 
b) R$ 7,50.     d) R$ 8,50. 
 
14 - Numa linha de produção, 9 máquinas produzem 32,4 mil unidades de parafusos 
diariamente, operando 12 horas por dia. Se fossem 15 máquinas, operando 9 horas 
por dia, a quantidade de parafusos produzidos diariamente nessa linha de produção 
seria igual a: 
a) 14,58 mil unidades.   c) 40,5 mil unidades. 
b) 25,95 mil unidades.   d) 72 mil unidades. 
 
15 - Sabe-se que AUB = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, que A∩B = {2, 3}, e que B–A = {4, 5}. Dessa 
forma, o conjunto A está expresso corretamente em: 
a) A = {0, 1, 2}.    c) A = {2, 3, 4, 5}. 
b) A = {0, 1, 2, 3}.    d) A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. 
 

16 - Denota-se por a e b as duas raízes da equação . Sabe-se que 
a é a menor das raízes dessa equação. A potência ab é igual a: 
a) –32.     c) –10. 
b) –16.     d) 25. 
 
17 - Observe a figura abaixo: 

 
A área da figura apresentada acima mede: 
a) 42 cm2.      c) 81 cm2. 
b) 60 cm2.     d) 120 cm2. 
 
18 - Cargo que Michel Temer ocupa atualmente: 
a) Deputado Federal.   c) Senador. 
b) Ministro da Defesa.   d) Vice-Presidente. 
 
19 - De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em termos 
proporcionais, nove Estados concentram a maioria dos casos de dengue em nosso 
país atualmente. Em dois Estados os números indicaram diminuição dos casos da 
doença, assinale-os: 
a) Acre e Paraná.     c) Goiás e Mato Grosso do Sul. 
b) Amazonas e Espírito Santo.   d) São Paulo e Tocantins. 
 
20 - O Acordo Ortográfico já entrou em vigor? 
a) Não, entrará em vigor em 2.016.  c) Sim, como previsto em 2.009. 
b) Não, entrará em vigor em 2.019.  d) Sim, como previsto em 2.013. 



 5

21 - Os números mais atuais de dados publicados pelo IBGE sobre a produção 
agrícola indicam que o produto mais colhido (em toneladas) em Fazenda Rio 
Grande é: 
a) Cebola.      c) Milho. 
b) Feijão.      d) Soja. 
 
22 - Presidente que deixou de tomar posse em virtude da Revolução de 1.930: 
a) Bueno de Paiva.     c) Fernando de Melo Viana. 
b) Estácio Coimbra.     d) Júlio Prestes. 
 
23 - Quantos ex-Presidentes da República ainda ocupam cargos eletivos? 
a) 1 (um).      c) 3 (três). 
b) 2 (dois).      d) 4 (quatro). 
 
24 - São Senadores que representam o Paraná em Brasília, EXCETO: 
a) Álvaro Dias.     c) Gleisi Hoffmann. 
b) Flávio Arns.     d) Roberto Requião. 
 
25 - Todos os ex-Presidentes abaixo ocuparam a Cadeira do Palácio do Planalto 
através de Eleições Indiretas, EXCETO: 
a) Emílio Garrastazu Médici.   c) Itamar Augusto Cautiero Franco. 
b) Ernesto Geisel.     d) João Baptista de Oliveira Figueiredo.  
 
26 - A Lei Orgânica de Fazenda Rio Grande define algumas exigências para a 
criação de um novo Distrito no Território do Município. Com base na referida 
legislação, assinale a única que NÃO apresenta um requisito local para a criação do 
novo Distrito: 
a) Pelo menos cinquenta moradias. 
b) Escola pública de ensino fundamental completo. 
c) Posto de saúde. 
d) Coleta seletiva de lixo. 
 
27 - Consta na Lei Orgânica Municipal de Fazenda Rio Grande que, ocorrendo a 
vacância do cargo de Prefeito no último ano do mandato e inexistindo Vice-Prefeito, 
deverá ocorrer a seguinte hipótese: 
a) Assumirá o cargo o Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores para completar o 
período. 
b) Assumirá o cargo o Vereador mais votado para completar o período. 
c) Deverão ser realizadas eleições no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da 
vacância. 
d) Deverão ser realizadas eleições no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da 
vacância. 
 
28 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma competência privativa do 
Município prevista na Lei Orgânica de Fazenda Rio Grande: 
a) Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, fixando as 
respectivas tarifas e suas revisões, quando necessárias. 
b) Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a 
veículos que circulem em vias públicas municipais. 
c) Combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 
integração social dos setores desfavorecidos, através da educação, esporte, 
profissionalização, empregos e outras formas de reintegração.  
d) Dispor sobre o depósito de venda de animais e mercadorias apreendidas em 
decorrência de transgressão à legislação Municipal. 
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29 - Nos termos da legislação vigente, a iniciativa de projetos de lei sobre matéria 
orçamentária e a que autoriza a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios 
ou subvenções compete: 
a) À qualquer Vereador.    c) À Mesa da Câmara Municipal. 
b) Ao Prefeito Municipal.    d) Ao Secretário da Fazenda. 
 
30 - O Poder Legislativo Municipal de Fazenda Rio Grande é exercido pela Câmara 
Municipal, que possui autonomia administrativa e financeira, executando as 
atribuições definidas em lei. Assinale o quórum mínimo necessário para aprovação 
de projeto de lei que trata Código de Posturas de Município: 
a) Maioria simples.     c) Dois terços. 
b) Maioria absoluta.     d) Três quintos. 
 
31 - A Lei Orgânica Municipal de Fazenda Rio Grande determina que o servidor 
público Municipal exercendo mandato eletivo estadual: 
a) Poderá optar por sua remuneração. 
b) Havendo compatibilidade de horários poderá acumular os cargos. 
c) O prazo do mandato eletivo será considerado para promoção por merecimento. 
d) Ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. 
 
32 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma hipótese em que o servidor 
público estável de Fazenda Rio Grande perderá seu cargo: 
a) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
b) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 
c) Em virtude da extinção do o cargo ou declarada sua desnecessidade. 
d) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
 
33 - A Administração Municipal de Fazenda Rio Grande é constituída pelos órgãos 
integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de 
personalidade jurídica própria. Assinale a entidade dotada de personalidade jurídica 
própria que NÃO integra a Administração Pública Indireta do Município: 
a) Secretaria Municipal.    c) Autarquia. 
b) Sociedade de Economia Mista.  d) Fundação Pública. 
 
34 - Segundo se desprende da Lei Orgânica Municipal, a declaração de utilidade 
pública ou interesse social, para fins de desapropriação ou de servidão 
administrativa, se dará mediante:  
a) Lei Orgânica.     c) Instrução Normativa. 
b) Decreto.      d) Portaria. 
 
35 - A permissão de uso será feita a título precário, por ato unilateral do Prefeito, 
observadas as normas aplicáveis contidas na Lei Orgânica de Fazenda Rio Grande 
e em legislação federal: 
a) Somente poderá incidir sobre bens dominiais. 
b) Somente poderá incidir sobre bens de uso comum. 
c) Somente poderá incidir sobre bens especiais. 
d) Poderá incidir sobre qualquer bem público. 
 
36 - A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná estabelece os 
Recursos que serão aceitos contra Decisões dos membros do Tribunal de Contas. 
No caso de acórdão proferido por qualquer das Câmaras do Tribunal de Contas 
poderá ser interposto: 
a) Recurso de Revista, no prazo de 15 (quinze) dias.  
b) Recurso de Revista, no prazo de 30 (trinta) dias.  
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c) Recurso de Agravo, no prazo de 15 (quinze) dias.  
d) Recurso de Agravo, no prazo de 30 (trinta) dias.  
 
37 - Quando irregularidades forem verificadas pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, serão aplicadas as penalidades previstas na Lei Complementar nº 113/2005. 
Caso o agente público deixe de observar, no processo licitatório, formalidade 
determinada em lei, incluindo-se a não exigência de certidões negativas e de 
regularidade fiscal será aplicada multa administrativa no valor de:  
a) 10 (dez) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná - UPFPR. 
b) 20 (vinte) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná - UPFPR. 
c) 30 (trina) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná - UPFPR. 
d) 50 (cinquenta) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná - UPFPR. 
 
38 - De acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
instaurar e presidir processo administrativo disciplinar tanto contra o corpo técnico 
como contra membro do Tribunal de Contas precedido ou não de sindicância, 
compete ao: 
a) Presidente do Tribunal de Contas. 
b) Vice-Presidente do Tribunal de Contas. 
c) Diretor Administrativo do Tribunal de Contas. 
d) Corregedor Geral do Tribunal de Contas. 
 
39 - Segundo determina o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, a competência de apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos 
Municipais, mediante emissão de parecer prévio e julgar as contas prestadas 
anualmente pelos Presidentes das Câmaras Municipais cabe: 
a) Ao Tribunal Pleno do Tribunal de Contas. 
b) Aos Auditores do Tribunal de Contas. 
c) Às Câmaras do Tribunal de Contas. 
d) Ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 
 
40 - O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná divide-se em 
unidades para a realização de serviços de natureza técnica e administrativa. A 
atribuição de analisar e instruir as contas anuais no âmbito da administração 
municipal, dos gestores de órgãos e entidades, inclusive dos consórcios 
intermunicipais e entidades congêneres, fundos e instituições de natureza 
previdenciária ou não, serviços sociais autônomos ou quaisquer outros órgãos ou 
entidades vinculados à administração pública municipal e seus respectivos 
Poderes caberá: 
a) À Diretoria de Auditorias. 
b) À Diretoria de Contas Municipais. 
c) À Controladoria Interna. 
d) Às Inspetorias de Controle Externo. 
 
41 - Os pareceres prévios e julgamentos de contas anuais emitidos pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, sem prejuízo de outras disposições, definirão os 
níveis para as suas conclusões e responsabilidades. As observações do Relator, de 
natureza restritiva em relação a certos fatos verificados no exame das contas, quer 
porque discorda do que foi registrado, quer porque tais fatos não estão em 
conformidade com as normas e leis aplicáveis, são classificadas como:  
a) Ressalvas. 
b) Recomendações. 
c) Determinações. 
d) Sanções. 
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42 - A realização de um atendimento ao público adequado e nos padrões exigidos 
para um servidor público deve seguir as regras estabelecidas pelo Ente, além dos 
requisitos básicos de cordialidade e boa educação. Assinale a alternativa que 
apresenta uma característica vedada no momento do atendimento ao público: 
a) Concentração. 
b) Disposição. 
c) Negligência. 
d) Paciência. 
 
43 - No aspecto das relações humanas, o servidor público deve manter uma postura 
condizente com o ambiente de trabalho e visando a manutenção de um clima 
amistoso entre os colegas. Assinale a alternativa que apresenta uma conduta 
apropriada no ambiente profissional: 
a) Agir em detrimento da moralidade no serviço público. 
b) Basear suas ações em padrões éticos e morais. 
c) Prejudicar a realização das tarefas por divergências pessoais. 
d) Permitir que colegas deixem de comparecer ao trabalho, sem justificativa. 
 
44 - Suponha que um Assistente Administrativo da Prefeitura de Fazenda Rio 
Grande esteja exercendo a função de Chefe de Setor e depare-se com uma 
discussão entre servidores sob sua supervisão e os ânimos estejam visivelmente 
exaltados, com ofensas e xingamentos. O local onde está ocorrendo a situação é de 
livre acesso ao público, ou seja, existe a possibilidade de cidadão presenciarem a 
cena. Diante do exposto, assinale a atitude a ser tomada pelo Chefe do Setor: 
a) Solicitar que os servidores retirem-se do local e conversar com os participantes para 
analisar a situação. 
b) Ordenar que os servidores retornem às suas atividades e discutam sobre suas 
divergências fora do ambiente de trabalho. 
c) Aplicar penalidade de suspensão aos servidores envolvidos, independente do fato que 
gerou o problema. 
d) Continuar a realização de sua atividade e não se envolver no conflito dos demais 
servidores. 
 
45 - Os seres humanos são dotados de capacidade de comunicação e 
compreensão, diferenciado-os dos demais seres. A comunicação, quando bem 
empregada, favorece o relacionamento interpessoal e evita o surgimento de 
conflitos. Neste sentido, assinale a única alternativa que apresenta uma 
característica que prejudica a relação entre pessoas no ambiente profissional: 
a) Exposição de ponto de vista sobre um tema. 
b) Capacidade de dissertar sobre determinada situação. 
c) Tentativa de imposição de opinião sobre os demais. 
d) Argumentação sobre assunto em debate. 
 
46 - A elaboração de textos através do software Microsoft Word facilita a realização 
do trabalho e aumenta a quantidade de recursos disponíveis ao usuário, otimizando 
o tempo despendido e o resultado obtido. As teclas de atalho que devem ser 
pressionadas, simultaneamente, para que um usuário do Microsoft Word crie um 
novo documento são: 
a) Alt + N. 
b) Alt + V. 
c) Ctrl + D. 
d) Ctrl + O. 
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47 - A memória de computador que armazena temporariamente informações 
utilizadas pela CPU enquanto o computador está ligado e que serão apagadas 
quando o computador for desligado, recebe o nome de: 
a) Hard. 
b) Ram. 
c) On-line. 
d) Fixed. 
 
48 - A ferramenta de Tecnologia da Informação, podendo ser um software ou 
hardware, que verifica informações vindas da Internet ou de uma rede, rejeitando-as 
ou permitindo que elas passem e entrem no seu computador, dependendo das 
configurações definidas, recebe o nome de: 
a) Firewall. 
b) Antivírus. 
c) Spyware. 
d) Roteador. 
 
49 - O dispositivo de Tecnologia da Informação que permite a transmissão e 
recepção de informação através de uma linha telefônica ou de serviços de banda 
larga, é chamado de: 
a) Adaptador. 
b) Placa de Rede. 
c) Hard Disk. 
d) Modem. 
 
50 - Suponha que em uma célula do Microsoft Excel esteja inserida a função 
=10/2*(5^2). Assinale a alternativa que apresenta o resultado que será apresentado 
na célula: 
a) 50. 
b) 100. 
c) 125. 
d) 250. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  

           

 


