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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 (cinquenta) QUESTÕES de múltipla escolha referente à Prova Objetiva, 

correspondentes ao cargo de sua concorrência, e 01 (uma) prova discursiva, composta por uma proposta de redação. 

2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 5 (cinco) alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E, sendo apenas 

1 (uma) correta. 

3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você 

foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que 

seja realizada a substituição. 

4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS e na FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA DISCURSIVA), se seus dados estão registrados 

corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala. 

5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e na FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA 

DISCURSIVA). 

6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS e FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA DISCURSIVA) deverão ser preenchidas 

com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta ou azul. 

7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos 

(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer 

outro material de consulta. 

8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova 

(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória da sua folha de respostas e do seu caderno de questões ao fiscal de 

sala.  

9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o Caderno de Questões SOMENTE faltando 30 (trinta) minutos para o tempo 

previsto do seu término. 

10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas. 

11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou a FOLHA 
DE RESPOSTAS e/ou FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA DISCURSIVA).  
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos. 

BOA PROVA! 
 

DESTAQUE AQUI 
 

01  06  11  16  21  26  31  36  41  46  

02  07  12  17  22  27  32  37  42  47  

03  08  13  18  23  28  33  38  43  48  

04  09  14  19  24  29  34  39  44  49  

05  10  15  20  25  30  35  40  45  50  

 
 

NOME DO CANDIDATO:  
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:   
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A partir da leitura dos 3 textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um 
texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “OS EFEITOS DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL BRASILEIRO PARA O 
MERCADO DE TRABALHO” 
 

TEXTO 01 
 

Mercado de trabalho enfrenta desafios com o envelhecimento da população 
 

 A população brasileira deve começar a reduzir a partir de 2047. Os dados, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), mostram que o Brasil, que hoje tem população total de 208,5 milhões, alcançará 233,2 milhões em 2047 e, a partir daí, reduzirá 
a 228,3 milhões. Ainda segundo o IBGE, a partir de 2039, haverá mais idosos que crianças no país. Neste ano, um a cada quatro 
brasileiros terá mais de 65 anos. 
 O envelhecimento da população traz consequências como o aumento com gastos de saúde e aposentadorias e impactos no 
mercado de trabalho, que enfrenta uma espécie de conflito. Isso porque as pessoas, mesmo envelhecendo, desejam ou necessitam 
continuar trabalhando, e as empresas, por sua vez, não estão preparadas para manter esses trabalhadores. 
 “Hoje, nesse contexto laboral, muitas vezes nós já temos três gerações trabalhando de forma conjunta, às vezes quatro. Nós 
temos esse impacto de conflitos dentro das nossas casas ou o não entendimento de diferentes gerações. Imagine isso no contexto 
industrial... acaba tendo impacto voltado à produtividade”, explica a coordenadora do Centro de Inovação SESI em Longevidade e 
Produtividade, Noelly Mercer. 
 Outra previsão do IBGE é de que, em 2040, a maior parte das equipes de trabalho será de pessoas com mais de 45 anos. O 
Centro de Inovação SESI em Longevidade e Produtividade cria soluções para evitar a geração de custos com saúde e perdas de 
produtividade. Segundo a coordenadora do centro, o objetivo é fazer com que “as pessoas construam hábitos saudáveis para que elas 
cheguem aos 70 anos com capacidade produtiva e qualidade de vida, podendo continuar contribuindo no ambiente de trabalho”. 
 [...] 

Disponível em: https://180graus.com/noticias/mercado-de-trabalho-enfrenta-desafios-com-o-envelhecimento-da-populacao. Acesso em: 26/12/18 
 

.TEXTO 02 
 

O futuro do mercado de trabalho é grisalho! Veja como serão os novos idosos 
 [...] 
 Muitas empresas querem contratar serviços dos profissionais seniores, os idosos querem e precisam trabalhar. Para que essa 
combinação dê certo, é preciso seguir ampliando as mudanças nas leis trabalhistas, pois, nesse cenário, acredito que os empregados 
mais velhos provavelmente desejariam ser produtivos por mais tempo.  
 Se essa previsão se concretizar, algumas práticas terão de ser revisadas no setor privado, tais como locais de trabalho mais 
favoráveis e com uma série de adaptações para os idosos, cargos e horários flexíveis e oportunidades de retreinamento.  
 Por tudo isso, provavelmente no futuro teremos uma nova visão sobre a velhice. A ideia de envelhecimento deixará de ser 
associada ao acréscimo de anos à vida e passará a significar mais vida aos anos.  
 Já passou da hora de termos um novo entendimento sobre o assunto e enxergar as oportunidades de negócios criadas pelo 
aumento da população mais velha, com suas necessidades e interesses específicos, algo que poucas empresas já perceberam.  
 O futuro, sem dúvida, será dos cabelos brancos. Mas se a imagem que lhe veio à mente foi de asilos, consultórios médicos e 
hospitais, quebre esse paradigma. Ver idosos por uma ótica discriminatória, de declínio, só consolida estereótipos. 
 [...] 

Disponível em: https://economia.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/daniela-lago/2017/12/09/populacao-idosa-aposentadoria-leis-trabalhistas-carreira.htm. Acesso em: 26/12/18 
 

TEXTO 03 
 

 
Disponível em: https://istoe.com.br/241607_ENVELHECER+FAZ+BEM+AO+BRASIL/. Acesso em: 26/12/18 

 

PROVA DISCURSIVA 
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 10 

Marketing Multinível muda vidas e movimenta a economia 
 

 Desde que iniciei minha jornada de negócios no setor de Marketing Multinível venho reafirmando minha paixão pelo sistema 
de vendas diretas. Esse é um setor que tem transformado milhares de vidas nos últimos anos, fazendo com que muitas pessoas 
consigam vencer os problemas financeiros, além de contribuir para que a economia do País seja impulsionada. 
 Dados da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) mostram que o setor gera para o Brasil R$ 415 
mil em impostos arrecadados para cada R$ 1 milhão investidos. Esse valor é maior que o gerado pela indústria e a agropecuária, por 
exemplo. 
 Em 2017, o setor de vendas diretas foi responsável pela comercialização de 1,9 milhões de itens (produtos e serviços) no 
Brasil, o que gerou um volume de negócios que ultrapassa os R$ 45 bilhões. São mais de 4,1 milhões de pessoas trabalhando como 
consultores diretos das empresas. 
 O número deve crescer ainda mais nos próximos anos, uma vez que se trata de uma área que dá oportunidade de 
desenvolvimento pessoal aos mais variados perfis de pessoas, tanto para aqueles que estão começando, como para quem já tem 
experiência profissional. Sempre defendi a ideia que o Marketing Multinível é uma atividade inclusiva, que permite que pessoas com 
baixo poder aquisitivo, jovens ou idosos, com ou sem escolaridade, sejam empreendedores e tenham as suas vidas transformadas. 
Essa transformação não é apenas do ponto de vista financeiro, mas esse modelo de negócio contribui para a qualificação de seus 
membros, uma vez que as empresas líderes têm um foco muito grande no treinamento e capacitação de seus consultores. 
 Os dados da ABEVD corroboram com essa ideia e revelam que, das pessoas que trabalhavam com vendas diretas em 2017, 
56% eram mulheres, 44% homens; 62% casados. Além disso, 48% das pessoas têm idade entre 18 e 29 anos e 46% entre 30 e 55 
anos; 53% possuem o ensino médio, enquanto 31% finalizaram o ensino superior. Diante desse aumento no número de pessoas 
envolvidas com o setor, o Brasil está entre os países que mais realizam vendas diretas em todo o mundo, ocupando a 6ª posição 
global e a 2ª nas Américas (Norte, Sul e Central), com 5% de participação nas vendas diretas de todo o mundo. 
 Na convenção nacional Aloha realizada recentemente, afirmei que esse modelo de negócio está constantemente em busca 
de pessoas sem limite de idade, e sem experiência prévia no setor. O importante é que sejam pessoas determinadas, de boa vontade, 
e acima de tudo disciplinadas, com o objetivo de trabalhar firme para acabar com o sofrimento da alma do indivíduo causada pela 
ignorância e pobreza. Pois acredito firmemente, que esse modelo de negócio é a melhor forma de gerar e distribuir riquezas para 
todas as pessoas que o realizam de forma profissional. 
 Dessa forma acredito que o sistema de Marketing Multinível cumpre, verdadeiramente, um papel social e é um caminho 
alternativo para quem quer empreender, e dispõe de poucos recursos para iniciar o próprio negócio, permitindo que milhares de 
pessoas conquistem a liberdade financeira. 
 

Por Carlos Wizard Martins 
Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/marketing-multinivel-muda-vidas-e-movimenta-a-economia/ 

 
 

 

 

Em relação aos padrões gerais de colocação pronominal no 
português, a utilização do pronome oblíquo átono em “O 
número deve crescer ainda mais nos próximos anos, uma vez 
que se trata de uma área que dá oportunidade de 
desenvolvimento pessoal aos mais variados perfis de pessoas” 
está: 
 

(A) Correta, pois se refere a um advérbio. 
(B) Incorreta, pois se refere a um pronome átono. 
(C) Correta, pois sucede uma conjunção subordinativa. 
(D) Incorreta, pois está em uma oração reduzida de infinitivo. 
(E) Correta, pois está diante de uma oração optativa.  
 

 
O autor se utiliza, no terceiro parágrafo do texto, da função de 
linguagem: 
 

(A) Denotativa. 
(B) Expressiva 
(C) Conativa. 
(D) Metalinguística. 
(E) Fática. 

 
A oração subordinada adverbial presente em “53% possuem o 
ensino médio, enquanto 31% finalizaram o ensino superior” é 
do tipo: 
 

(A) Consecutiva. 
(B) Modal. 
(C) Conformativa. 
(D) Condicional. 
(E) Proporcional. 
 

 
Na locução verbal da oração “O número deve crescer ainda 
mais nos próximos anos”, o verbo auxiliar está empregado no: 
 

(A) Presente do indicativo. 
(B) Presente do subjuntivo. 
(C) Infinitivo. 
(D) Futuro do presente do indicativo. 
(E) Imperativo. 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 
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Em “Os dados da ABEVD corroboram com essa ideia e 
revelam que, das pessoas que trabalhavam com vendas 
diretas em 2017, 56% eram mulheres, 44% homens; 62% 
casados”, o verbo destacado é sinônimo de todos os termos 
abaixo, EXCETO: 
 

(A) Esmorecer. 
(B) Consolidar. 
(C) Fortalecer. 
(D) Consubstanciar. 
(E) Vigorizar. 
 

 
A leitura do texto permite afirmar que NÃO há, 
morfologicamente, a presença de pronome em:  
 
(A) Desde que iniciei minha jornada de negócios. 
(B) Fazendo com que muitas pessoas consigam vencer. 
(C) Como para quem já tem experiência profissional. 
(D) 5% de participação nas vendas diretas de todo o mundo. 
(E) As pessoas que o realizam de forma profissional. 
 

 
Dentre as palavras destacadas, a única não acentuada 
graficamente por NÃO ser uma paroxítona é: 
  
(A) Minha paixão pelo sistema. 
(B) Trata de uma área que dá oportunidade. 
(C) 53% possuem o ensino médio. 
(D) Trabalhar firme para acabar com o sofrimento. 
(E) Para quem quer empreender. 
 
 

 
Há desvio à Norma Padrão em relação à concordância nominal 
em:  
 

(A) Esse é um setor que tem transformado milhares de vidas 
nos últimos anos. 

(B) O setor gera para o Brasil R$ 415 mil em impostos 
arrecadados para cada R$ 1 milhão investidos. 

(C) Sempre defendi a ideia que o Marketing Multinível é uma 
atividade inclusiva. 

(D) O importante é que sejam pessoas determinadas, de boa 
vontade, e acima de tudo disciplinadas. 

(E) Dessa forma acredito que o sistema de Marketing Multinível 
cumpre, verdadeiramente, um papel social. 

 

 
No título do texto, a palavra vidas assume função sintática de:  
 

(A) Predicativo do sujeito. 
(B) Complemento nominal. 
(C) Adjunto adnominal. 
(D) Objeto direto. 
(E) Predicativo do objeto. 

 
 

 
O texto permite inferir que: 
 

(A) O Marketing Multinível é o que impulsiona a economia do 
Brasil. 

(B) O Brasil é um dos pioneiros no sistema de Marketing 
Multinível. 

(C) O Marketing Multinível não está focado meramente no 
aspecto financeiro. 

(D) O Brasil é quem mais lucra com o Marketing Multinível no 
mundo. 

(E) O trabalho no Marketing Multinível leva em conta a 
experiência.  

 

 
 

 
Os softwares apresentam algumas definições relacionadas à 
forma de aquisição e uso. As definições não são padronizadas 
e muitos softwares podem ser enquadrados em mais de um 
tipo. Podemos dizer que um software é do tipo “shareware”, 
quando:        
 

(A) É distribuído livremente, não revela o código-fonte, mas 
possui licença para redistribuição. 

(B) É disponibilizado de forma gratuita e ainda pode ser 
modificado ou redistribuído. 

(C) Pode ser obtido de forma gratuita, mas requer que o 
usuário visualize propagandas durante o uso. 

(D) Trata-se de um programa sem “copyright” e, portanto, 
distribuído livremente. 

(E) É distribuído gratuitamente, mas que requer pagamento 
depois de um período de teste. 

 

 
Um vírus pode ser definido como qualquer tipo de software 
malicioso que busque capturar, alterar ou expor informações 
privadas. Eles também podem modificar configurações de 
computadores e dar o controle de uma máquina a um hacker. 
Existem vários tipos de vírus espalhados pelo cenário virtual e 
entre eles temos o “keylogger”, cuja ação é: 
 
(A) Capturar todas as informações que são digitadas em um 

computador. 
(B) Ataque a dados críticos empresariais, incluindo valores 

financeiros. 
(C) Capturar informações de usuários sem que eles tenham 

conhecimento. 
(D) Criar cópias adicionais de si mesmos dentro das máquinas 

onde estão inseridos. 
(E) Se disfarçar como software legítimo, para na hora da 

instalação, causar danos ao computador. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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A Internet não pode ser entendida apenas como um sistema 
físico de comunicação entre as pessoas. Ela também deve ser 
entendida como um conjunto de serviços disponibilizados para 
seus usuários. Dentre esses serviços temos o FTP, 
considerado um dos primeiros serviços ofertados pela grande 
rede. Esse serviço trata de: 
 
(A) Método utilizado para comunicação entre usuários da 

Internet, permitindo que sejam enviadas mensagens 
escritas para outras pessoas que tenham acesso à grande 
rede, em qualquer lugar do mundo. A manipulação das 
mensagens é feita por uma aplicação cliente instalada no 
computador. 

(B) Transferência de arquivo baseado em menus. Nesse 
serviço não há necessidade de busca por meio de 
diretórios, pois apresenta uma interface baseada em menus 
que descrevem os arquivos disponíveis. Basta o usuário 
escolher a opção desejada no menu apresentado. 

(C) Procura de informações desenvolvidas para a Internet que 
cria um banco de dados central de arquivos que estão 
disponíveis em sites pela Web. Exige uma aplicação 
cliente-servidor para que a transmissão e a recepção de 
dados possam ser disponibilizadas. 

(D) Procura em conjuntos de banco de dados indexados com 
palavras-chave dos documentos que constam nos arquivos 
e retorna ao usuário os endereços para localização desses 
arquivos. Esse serviço necessita de uma aplicação cliente 
na máquina do usuário. 

(E) Localizar e mover arquivos de um lugar para outro da rede. 
Um usuário pode se conectar a outro computador remoto 
(servidor ou não), procurar em uma lista de arquivos 
disponíveis para esse serviço e transferir os arquivos 
escolhidos para o seu computador. 

 

 
No editor de texto MS Word da Microsoft, versão 2010, existem 
vários recursos que possibilitem seu usuário configurar o 
documento a ser elaborado sob diversas formas. A imagem 
abaixo identifica três desses recursos.  
 
               

                  
 
Os recursos acima podem ser encontrados no menu principal 
do software, na opção: 
 
(A) Exibição. 
(B) Layout de página. 
(C) Referências. 
(D) Configurações. 
(E) Inserir. 

 
 
 
 

 
O sistema operacional de um computador é considerado o 
programa mais importante que nele pode ser instalado. É ele 
que possibilita que o usuário comande todas as funções da 
máquina. Dentre esses comandos existem os chamados 
“atalhos” que nada mais são do que combinações de teclas 
que promovem certas ações. Para que um usuário possa 
desfazer uma ação executada ele deverá usar o atalho: 
 

(A) Ctrl + Z. 
(B) Ctrl + D. 
(C) Shift + F2. 
(D) Ctrl + E. 
(E) Shift + D. 
 

 
A interface entre programas aplicativos e o serviço de entrega 
confiável do TCP/IP pode ser caracterizada por vários 
elementos e, entre eles, temos a conexão. Essa conexão 
consiste em dois fluxos independentes que vão em direção 
opostas, sem qualquer interação aparente. A vantagem desse 
tipo de conexão é que o protocolo básico pode enviar 
informações de controle para um fluxo de volta para a origem 
em datagramas, transportando dados na direção oposta. Essa 
conexão é chamada de: 
 

(A) Back flux. 
(B) Half duplex. 
(C) Double simplex. 
(D) High simplex. 
(E) Full duplex. 
 

 
João é proprietário de uma empresa de comércio de produtos 
de higiene e limpeza que está há vários anos no mercado. Por 
possuir uma infinidade de clientes e muitos fornecedores irá 
precisar adquirir um HD externo de 1TB para que possa gravar 
todos os dados cadastrais dos mesmos. Com esse HD, João 
poderá armazenar dados na ordem de: 
 

(A) 1.120 GB. 
(B) 1.000 GB. 
(C) 1.048 GB. 
(D) 1.024 GB. 
(E) 1.064 GB. 
 

 
Na elaboração de planilhas eletrônicas usando-se o MS Office 
Excel 2010, um usuário poderá organizar os dados elaborados 
para que sejam mais facilmente analisados, colocando-os, por 
exemplo, numa ordem crescente ou decrescente. Para que 
essa ação seja iniciada, o usuário deverá acessar qual opção 
do menu principal do software em questão? 
 

(A) Dados. 
(B) Inserir. 
(C) Classificar. 
(D) Página inicial. 
(E) Macros. 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Dentre os diversos conceitos observados no cenário da 
Informática, vimos o que se refere a dados e à informação. 
Aponte a alternativa que adequadamente exemplifica o 
significado de “informação”, no contexto computacional. 
 

(A) Soma de preço unitário X Qtd. 
(B) Valor total da fatura: R$-250,00. 
(C) Medição X Métrica de temperatura. 
(D) Data nascimento: 16/07/61. 
(E) Métrica distância X Medição: 100km. 
 

 
No menu principal do software MS Office Power Point 2010, da 
Microsoft, encontra-se, entre outras, a opção “Exibição”. Nessa 
opção estão disponíveis vários recursos de exibição dos slides 
elaborados para uma apresentação. Entre esses recursos 
temos, EXCETO: 
 

(A) Anotações. 
(B) Linhas de grade. 
(C) Ajustar à janela. 
(D) Verificar ortografia. 
(E) Classificação de slides. 
 

 
 

 

Lucas, Pedro e João são primos e Pedro está sendo acusado 
pelo crime de roubo que supostamente cometeu no ano de 2016, 
sendo que está foragido da Justiça. Os policiais estão 
suspeitando que seus primos suspeitando que seus primos 
estão dando esconderijo a Pedro. Sabendo que Lucas e João 
residem em um albergue, resolvem fazer busca do foragido no 
local. 
 
Com base no caso hipotético acima, a busca de Pedro pela 
polícia 
 
(A)  Poderá ser feita no albergue desde que durante o dia e por 

determinação judicial.  

(B) Poderá ser feita no albergue, tanto de dia quanto de noite, 

independente de determinação judicial. 

(C) Poderá ser feito no albergue, em qualquer dia e em qualquer 

horário, uma vez que não é considerado domicílio e, sendo 

assim, não é considerado inviolável, mas para tanto, é 

necessário determinação judicial. 

(D) Não poderá ser feita no albergue, por se tratar de 

propriedade de terceiros, a não ser por determinação 

judicial e apenas durante o dia. 

(E) Não poderá ser feita no albergue, por se tratar de 

propriedade de terceiros, a não ser que por determinação 

judicial, em qualquer horário do dia.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Com base no disposto nos incisos do artigo 5º da Constituição 
Federal de 1988, marque a assertiva INCORRETA: 
 

(A) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença. 

(B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer. 

(C) É permitido reunir-se, pacificamente, sem armas, em locais 

abertos ao público, independentemente de prévio aviso e 

autorização do Poder Público, desde que não frustre outra 

reunião convocada anteriormente para o mesmo local.  

(D) É livre a criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 

interferência estatal em seu funcionamento. 

(E) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 

religiosa nas entidades civis e militares de internação 

coletiva. 
 

 

A Lei 8.666/1993 estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos relacionados a obras, serviços, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No 
entanto, há situações previstas na lei em que é dispensável a 
licitação.  
 

Acerca da dispensa de licitação, assinale a alternativa correta: 
 

(A) É dispensável a licitação para outros serviços e compras de 

valor até 1% (um por cento) do limite de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos na 

Lei de licitações e contratos administrativos, desde que não 

se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez. 

(B) É dispensável a licitação para outros serviços e compras de 

valor até 5% (cinco por cento) do limite de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos na 

Lei de licitações e contratos administrativos, desde que não 

se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez. 

(C) É dispensável a licitação para outros serviços e compras de 

valor até 10% (dez por cento) do limite de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos na 

Lei de licitações e contratos administrativos, desde que não 

se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez.  

(D) É dispensável a licitação para outros serviços e compras de 

valor até 10% (dez por cento) do limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) e para alienações, nos casos previstos na 

Lei de licitações e contratos administrativos, desde que não 

se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez. 

(E) É dispensável a licitação para outros serviços e compras de 

valor até 10% (dez por cento) do limite de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) e para alienações, nos casos previstos na 

Lei de licitações e contratos administrativos, desde que não 

se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez. 

 

 

Acerca da documentação exigida para a habilitação nas 
licitações, marque a alternativa que NÃO condiz com o disposto 
na lei 8.666/1993: 
 

(A) Habilitação jurídica. 
(B) Regularidade fiscal e trabalhista. 

(C) Qualificação técnica. 

(D) Qualificação econômico-financeira. 

(E) Regularidade ambiental.  

 

 

No que diz respeito à Tutela de Urgência e de Evidência 
reguladas pelo Código de Processo Civil vigente, marque a 
alternativa correta 
 
(A) A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, ainda que exista perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 

(B) O juiz não poderá exigir caução real ou fidejussória, pois não 

há obrigação nesse sentido prevista no atual Código de 

Processo Civil. 

(C) A concessão da Tutela de Evidência independe da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil 

do processo quando ficar caracterizado o abuso do direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório da outra parte. 

(D) Concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, o 

autor deverá aditar a inicial, complementando sua 

argumentação, juntando novos documentos e confirmando o 

pedido de tutela final, no prazo legal de 30 (trinta) dias ou em 

outro prazo maior que o juiz fixar. 

(E) O Novo Código de Processo Civil traz a possibilidade da 

tutela de urgência ser concedida em caráter liminar, não 

trazendo, contudo, a possibilidade de concessão após 

audiência de justificação prévia, pois, neste caso, perderia 

sua natureza provisória. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acordo com o Código Processo Civil vigente, é correto 
afirmar sobre a competência: 
 
(A) Os efeitos de decisão judicial proferida por juízo 

incompetente serão imediatamente anulados, salvo decisão 

em contrário.       

(B) Se houver conexão entre ações, distribuídas a diferentes 

juízos, torna-se prevendo aquele que primeiro expedir 

mandado de citação ao réu. 

(C) As partes podem modificar a competência em razão do valor 

e do território, elegendo foro onde será proposta ação 

oriunda de direitos e obrigações. 

(D) O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro 

de eleição, nas ações que versarem sobre direito de 

propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de 

terras e de nunciação de obra nova. 

(E)  A competência determinada em razão da matéria, da 

pessoa ou da função poderá ser modificada por convenção 

das partes. 

 

 

Acerca da competência, prevista no Código de Processo Civil 
vigente, é correto afirmar: 
 
(A) A ação possessória imobiliária será proposta no foro de 

situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. 

(B) A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre 

bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio 

do autor. 

(C) Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão 

remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a 

União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e 

fundações, ou conselho de fiscalização de atividade 

profissional, na qualidade de parte ou de terceiro 

interveniente, incluindo as ações de falência e recuperação 

judicial, acidente de trabalho, insolvência civil, bem como as 

sujeitas à justiça eleitoral e justiça do trabalho. 

(D) Determina-se a competência no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, ainda quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta. 

(E) Os autos serão remetidos ao juízo federal competente se 

nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades 

autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de 

atividade profissional. No entanto, o juízo federal restituirá os 

autos ao juízo estadual e suscitará conflito de competência 

se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for 

excluído do processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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A Constituição Federal de 1988, em um de seus capítulos, mais 
precisamente no que trata “Da Administração Pública”, traz de 
forma explícita o enunciado de que a Administração Pública, 
direta e indireta, de todas as esferas, deverá obedecer aos 
seguintes princípios:  
 
(A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficácia. 

(B) Legalidade, indisponibilidade, moralidade, publicidade e 

eficácia. 

(C) Legalidade, impessoalidade, morosidade, publicidade e 

eficiência. 

(D) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.  

(E) Legalidade, impossibilidade, morosidade, publicidade e 

eficiência. 
 
 

 

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é 
restrita ao valor de suas quotas. No entanto, o Código Civil de 
2002, fala que todos os sócios responderão pela integralização 
do capital social de forma: 
 
(A) Subsidiária. 

(B) Alternativa. 

(C) Parcial. 

(D) Integral. 
(E) Solidária. 

 

 

Acerca dos conhecimentos sobre decadência, prevista no 
Código Civil de 2002, é correto afirmar: 
 
(A) Não corre a decadência contra os que se acharem servindo 

nas Forças Armadas, em tempo de guerra. 

(B) A decadência fixada em lei poderá ser renunciada por 

qualquer sujeito, desde que maior de idade e com 

capacidade plena para os atos da vida civil. 

(C) Se a decadência for fixada por lei, deve à parte a quem 

aproveita alegá-la em qualquer grau de jurisdição, não 

podendo, contudo, ser alegada de ofício pelo juiz. 

(D) Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à 

decadência as normas que impedem, suspendem ou 

interrompem a prescrição.  

(E) Deve o juiz, de ofício, conhecer de decadência convencional, 

desde que se verifique, nos autos, elementos que 

consubstanciem sua decisão a respeito.  

 

 

 
 

 

 

 

 

São cargos privativos de brasileiros natos: 
 
(A)  De Presidente do Senado Federal / de juiz de direito / 

Presidente da Câmara dos Deputados. 
(B)  De Ministro de Estado da Defesa / de juiz de direito /     

membro do Ministério Público. 
(C) De deputado federal / de prefeito municipal / deputado 

estadual. 
(D)  De carreira diplomática / de Ministro do Supremo Tribunal 

Federal / de oficial das Forças Armadas.  
(E) De Presidente da República / Vice-Presidente da República 

/ Senador. 
 
 

 

Acerca da Responsabilidade Civil, prevista no Código Civil de 
2002, assinale a alternativa correta: 
 
(A) O incapaz não responde pelos prejuízos que causar, se as 

pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

(B) No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor 

indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos 

lucros cessantes até ao fim da convalescença, limitando-se 

ao prazo de um ano.  

(C) Será responsável pela reparação civil o empregador ou 

comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, 

ainda que estes não estejam no exercício do trabalho que 

lhes competir, ou em razão dele. 

(D) Não serão responsáveis pela reparação civil os donos de 

hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se 

albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos 

seus hóspedes, moradores e educandos. 

(E) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este 

causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.  
 

 

 

A incapacidade, para os menores, cessará: 
 
(A)  Pelo exercício de emprego público efetivo ou temporário. 

(B) Pela colação de grau em curso de ensino superior ou 

técnico. 

(C) Pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, 

mediante instrumento público, independentemente de 

homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, 

se o menor tiver quatorze anos completos. 

(D) Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência 

de relação de emprego, desde que, em função deles, o 

menor com dezesseis anos completos tenha economia 

própria. 

(E) Pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, 

mediante instrumento particular, independentemente de 

homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, 

se o menor tiver quatorze anos completos. 

 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Qual dos crimes abaixo representa um crime contra a fé pública? 

(A) Constituição de milícia privada. 

(B) Atentado contra a segurança de serviço de utilidade 

pública. 

(C) Falsidade Ideológica. 

(D) Peculato. 

(E) Corrupção ativa. 
 

 

 

De acordo com o Código Tributário Nacional, tributo é: 

(A) Toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 

ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

(B) Toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

(C) Toda prestação pecuniária não compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 

de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

(D) Toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 

ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

executiva plenamente vinculada. 

(E) Toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que constitua sanção de ato 

lícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

 

 

Compete aos Conselhos Regionais dos representantes 
comerciais autônomos aplicar, ao representante faltoso, as 
seguintes penas disciplinares, exceto: 
 
(A) Advertência, sempre sem publicidade. 

(B) Multa até a importância equivalente ao maior salário-minino 

vigente no País. 

(C) Censura pública. 

(D) Cancelamento do registro, com apreensão da carteira 

profissional. 

(E) Suspensão do exercício profissional por até um (1) ano. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O que não determina a competência jurisdicional? 

(A) O lugar da infração. 

(B) O domicílio ou residência do réu. 

(C) A prerrogativa de foro. 

(D) A prerrogativa de função. 

(E) A distribuição. 
 
 

 

Com base na Lei 4320/64, são receitas correntes quando 
destinadas a atender despesas classificáveis em despesas 
correntes: 
 

(A) As receitas provenientes da realização de recursos 

financeiros oriundos de constituição de dívidas; da 

conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado.  

(B) As receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, 

agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 

provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado.  

(C) As receitas para manutenção de serviços anteriormente 

criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 

conservação e adaptação de bens imóveis. 

(D) As receitas para despesas as quais não corresponda 

contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para 

contribuições e subvenções destinadas a atender à 

manutenção de outras entidades de direito público ou 

privado. 

(E) São Transferências de Capital as dotações para 

investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas 

de direito público ou privado devam realizar, 

independentemente de contraprestação direta em bens ou 

serviços, constituindo essas transferências auxílios ou 

contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de 

Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as 

dotações para amortização da dívida pública. 

 

 
 

Conforme o artigo 112 do Código Tributário Nacional, a lei 

tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 

interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso 

de dúvida; EXCETO quanto: 

(A) À suspensão ou exclusão do crédito tributário. 

(B) À capitulação legal do fato. 

(C) À natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à 

natureza ou extensão dos seus efeitos. 

(D) À autoria, imputabilidade ou punibilidade. 

(E) À natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

 
 

 

 
 

 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 
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A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, 
destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e 
à assistência social. Com relação aos princípios e diretrizes que 
a Seguridade Social deverá obedecer, assinale a alternativa 
INCORRETA, ou seja, a que NÃO condiz com os princípios 
elencados na Lei 8.212/1991 (Lei que dispõe sobre a 
organização da Seguridade Social): 
 

(A)  Universalidade da cobertura e do atendimento. 

(B)  Irredutibilidade do valor dos benefícios. 

(C)  Equidade na forma de participação no custeio. 

(D)  Base única de financiamento.  

(E)  Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios 

e serviços. 
 

 

 

Acerca do Contrato individual do trabalho, regulado pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, é correto afirmar que: 
 

(A) O contrato individual de trabalho deverá ser acordado de 

forma expressa, por escrito, por prazo determinado ou 

indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. 

(B) A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da 

empresa não afetará os contratos de trabalho dos 

respectivos empregados. 

(C) Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho 

não subsistirão em caso de falência, concordata ou 

dissolução da empresa. 

(D) Na contratação de trabalho autônomo, é permitido, por lei, o 

estabelecimento de cláusula de exclusividade. 

(E) Para fins de contratação, o empregador não exigirá do 

candidato a emprego a comprovação de experiência prévia 

por tempo superior a 12 (doze) meses no mesmo tipo de 

atividade. 
 

 

Marque a alternativa correta de acordo com o que dispõe o 

código penal brasileiro sobre o crime de peculato: 

(A) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 

que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida. 

(B) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-

la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem. 

(C) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 

ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para 

satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

(D) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qual-

quer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a 

posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio 

ou alheio. 

(E) Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 

vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir 

em ato praticado por funcionário público no exercício da 

função. 
 

 

 

Compete privativamente ao Conselho Federal dos 
Representantes Comerciais Autônomos: 
 
(A) Decidir sobre os pedidos de registro de representantes 

comerciais, pessoas físicas ou jurídicas. 

(B) Expedir as carteiras profissionais e anotá-las, quando 

necessário. 

(C) Arrecadar, cobrar e executar as anuidades e emolumentos 

devidos pelos representantes comerciais, pessoas físicas e 

jurídicas, registrados, servindo como título executivo 

extrajudicial a certidão relativa aos seus créditos. 

(D)  Resolver os casos omissos.  

(E) Impor as sanções disciplinares previstas na Lei 4320/65, 

mediante a feitura de processo adequado. 
 

 

 

Conforme artigo 6º do Código de Processo Penal Brasileiro, 

logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a au-

toridade policial deverá: 

 

(A) Verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada 

de determinado modo: a autoridade policial poderá proceder 

à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não 

contrarie a moralidade ou a ordem pública. 

(B) Fornecer às autoridades judiciárias as informações 

necessárias à instrução e julgamento dos processos. 

(C) Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo 

Ministério Público. 

(D) Nomear testemunha, com indicação de sua profissão e 

residência. 

(E) Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas 

idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o 

contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, 

indicado pela pessoa presa. 

 
 

 
 

Marque a alternativa que não compreende a dívida flutuante 
com base no artigo 92 da Lei 4320 de 1964. 
(A) Restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 

(B) Serviços da dívida a pagar. 

(C) Depósitos. 

(D) Débitos de tesouraria. 

(E) Juros moratórios do tesouro nacional. 

 

 
 

QUESTÃO 40 

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 42 

QUESTÃO 43 

QUESTÃO 44 

QUESTÃO 45 
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Marque a alternativa correta que representa o princípio da 

territorialidade: 

(A) Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, 

tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido 

no território internacional. 

(B) Aplica-se a lei estrangeira, sem prejuízo de convenções, 

tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido 

no território nacional. 

(C) Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, 

tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido 

no território nacional. 

(D) Aplica-se a lei brasileira, com prejuízo de convenções, 

tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido 

no território nacional. 

(E) Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, 

tratados e regras de direito nacional, ao crime cometido no 

território nacional. 
 

 

 

Acerca da rescisão do contrato de trabalho e do aviso prévio, 
regulados pela Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a 
afirmativa correta: 
 
(A) Cessando a atividade da empresa, por morte do 

empregador, os empregados não terão direito a qualquer tipo 

de indenização, por se tratar de fato inesperado. 

(B) Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá 

desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser 

obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse 

fato lhe resultarem. 

(C) O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo 

do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo 

empregador, será reduzido de 4 (quatro) horas diárias, 

sendo reduzido nas frações de horas o respectivo salário. 

(D) A entrega ao empregado de documentos que comprovem a 

comunicação da extinção contratual aos órgãos 

competentes, bem como o pagamento dos valores 

constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação 

deverão ser efetuados até trinta dias contados a partir do 

término do contrato. 

(E) Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador 

que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado 

a pagar-lhe, a título de indenização, o valor total da 

remuneração a que teria direito até o termino do contrato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

No que diz respeito às férias anuais, reguladas pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, marque a alternativa 
correta: 
 
(A) Não terá direito a férias o empregado que, no curso do 

período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido 

dentro dos sessenta dias subsequentes à sua saída. 

(B) Desde que haja concordância do empregado, as férias 

poderão ser usufruídas em quantos períodos forem, sendo 

que um deles não poderá ser inferior a dez dias corridos e 

os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, 

cada um. 

(C) A época de concessão de férias será a que melhor consulte 

os interesses do trabalhador. 

(D) Durante as férias o empregado poderá livremente prestar 

serviços a outros empregadores. 

(E) Se as férias forem concedidas após os 12 (doze) meses 

subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o 

direito, o empregador pagará o valor das férias acrescido de 

multa de 40% (quarenta por cento). 
 
 

 

Acerca da audiência de conciliação e mediação prevista em 
capítulo próprio do Novo Código de Processo Civil brasileiro, 
assinale a alternativa correta: 
 
(A) Na audiência de conciliação ou de mediação, não há 

exigência legal no sentido de que as partes estejam 

acompanhadas por advogado ou defensor público. 

(B) A audiência não será realizada se pelo menos uma das 

partes, manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual.  

(C) O não comparecimento do autor ou do réu à audiência de 

conciliação importa em desistência pelo autor e revelia para 

o réu. 

(D) Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência de conciliação poderá ser manifestado por apenas 

um dos autores ou réus, hipótese em que se estenderá a 

manifestação para os demais. 

(E) Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e 

à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data 

de realização da primeira sessão, desde que necessárias à 

composição das partes. 
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De acordo com o Código Tributário Nacional, na ausência de 

disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 

legislação tributária utilizará, sucessivamente, em qual ordem 

abaixo indicada? 

(A) Equidade; os princípios gerais de direito tributário; os 

princípios gerais de direito público; e analogia. 

(B) Os princípios gerais de direito tributário; os princípios gerais 

de direito público; analogia; e equidade. 

(C) Analogia; equidade; os princípios gerais de direito tributário; 

e os princípios gerais de direito público. 

(D) Equidade; analogia; os princípios gerais de direito tributário; 

e os princípios gerais de direito público. 

(E) Analogia; os princípios gerais de direito tributário; os 

princípios gerais de direito público; e equidade. 
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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 
1) A Prova Discursiva (Redação) deverá ser elaborada com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30. 
2) O candidato que transcrever na Folha da Prova Discursiva com lápis grafite (ou lapiseira) ou caneta esferográfica de cor diferente 

de PRETA ou AZUL será automaticamente eliminado do concurso. 
3) Na FOLHA DE REDAÇÃO assine APENAS no local apropriado, pois é vedado assinar ou rubricar na Folha de Redação fora 

deste espaço. 
4) A Prova Discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 
5) Os critérios de avaliação são: Adequação à proposta e ao gênero; Argumentação; Coesão; Coerência e Gramática; cada critério 

possui a pontuação máxima de 4 (quatro) pontos. 
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