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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

24 de fevereiro

8 às 11h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

Defender a língua é, de modo geral, uma tarefa ambí-
gua e até certo ponto inútil. Mas também é quase 
inútil e ambíguo dar conselhos aos jovens de uma 
perspectiva adulta e, no entanto, todo adulto cumpre 
o que julga ser seu dever. (...) Ora, no que se refere à 
língua, o choque ou oposição situam-se normalmente 
na linha divisória do novo e do antigo. Mas fixar no 
antigo a norma para o atual obrigaria este antigo a 
recorrer a um mais antigo, até o limite das origens da 
língua. A própria língua, como ser vivo que é, decidirá 
o que lhe importa assimilar ou recusar. A língua mas-
tiga e joga fora inúmeros arranjos de frases e vocábu-
los. Outros, ela absorve e integra a seu modo de ser.

Vergílio Ferreira

1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. Uma verdade apresentada no texto é: “Defen-
der a língua é uma tarefa evasiva e parcial-
mente um trabalho em vão”.

2. Um argumento usado pelo autor para defen-
der suas ideias é: “a própria língua, como ser 
vivo que é, decidirá o que assimilar e o que 
recusar”.

3. A língua é um organismo que vive apenas do 
presente.

4. Os adultos consideram ser de sua responsabi-
lidade dar conselhos aos jovens.

5. Há choque e oposição quanto à origem da 
língua.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa correta, considerando a frase 
retirada do texto: “A própria língua, como ser vivo que 
é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar.”

a. SQUARE A frase “A língua é um ser vivo” resume a pri-
meira oração da frase.

b. Check-square O sujeito da primeira oração é simples e está 
representado por: “a própria língua”.

c. SQUARE A frase é um período composto por coordena-
ção, ou seja, as ideias estão relacionadas entre si.

d. SQUARE A palavra “lhe” refere-se à expressão “ser vivo”, 
completando seu sentido.

e. SQUARE Há três adjuntos adnominais na frase, a saber: 
“a”, “o” e “que”.

3. Assinale a alternativa que segue a mesma regra 
para o uso do sinal indicativo da crase em: “no que se 
refere à língua”.

a. SQUARE Vou à pé para exercitar meu corpo.
b. SQUARE Passo à passo, observo à língua e suas 

ambiguidades.
c. SQUARE A reunião está marcada para às seis horas.
d. SQUARE Envio à Vossa Senhoria a proposta para sua 

análise.
e. Check-square Obedeceremos, com consciência, à legislação 

vigente no uso da língua.

4. Assinale a alternativa cuja frase esteja redigida em 
acordo com as regras de concordância nominal ou 
verbal.

a. SQUARE Tratavam-se de erros gramaticais inconcebíveis.
b. Check-square Bateu dezesseis horas o relógio da repartição, 

avisando que era hora para o cafezinho.
c. SQUARE Fazem anos que nosso Estado não passa por 

tamanha onda de calor.
d. SQUARE Faltam, aos usuários de nossa língua materna, 

um pouco de bom senso no uso da gramática 
normativa.

e. SQUARE Houveram muitas dificuldades no uso da língua 
francesa, tal qual na aplicação da norma culta 
de nossa língua.
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5. Assinale a alternativa correta.

a. Check-square A frase “O rapaz ama a sua namorada” apre-
senta ambiguidade.

b. SQUARE Está correta a pontuação em: “Aquele homem 
que, não fere o uso da língua, é empoderado 
por seu discurso”.

c. SQUARE Temos presença de vocativo em: “Senhor Joa-
quim, porteiro de nosso prédio, usa correta-
mente a língua portuguesa.”

d. SQUARE As palavras “régua”, “caráter”, “língua” e “idéia” 
estão corretamente acentuadas.

e. SQUARE Está correta a regência do verbo em: 
“Eu esqueci das regras de regência verbal”.

Conhecimentos Gerais 5 questões

6. Com a chegada do verão, há preocupação por 
parte das autoridades de Vigilância Epidemiológica 
Brasileira com os vírus transmitidos por mosquitos, 
que são:

a. SQUARE Zika, catapora, cirrose.
b. SQUARE Dengue, hepatite, catapora.
c. Check-square Dengue, Chikungunya, zika e febre amarela.
d. SQUARE Virose, dengue, cirrose, febre amarela.
e. SQUARE Febre amarela, varicela e catapora.

7. O Presidente da República sancionou recente-
mente Lei Federal que torna uma cidade catarinense a 

“Capital Nacional da Maçã”.

Assinale a alternativa que indica a cidade 
homenageada.

a. SQUARE Lages
b. SQUARE Urubici
c. SQUARE Bom Retiro
d. Check-square São Joaquim
e. SQUARE Rancho Queimado

8. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
via navegável artificial ao nível do mar, localizada no 
Egito, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho.

a. SQUARE Canal da Kiel
b. Check-square Canal de Suez
c. SQUARE Canal de Corinto
d. SQUARE Canal do Panamá
e. SQUARE Grande Canal da Alsacia

9. Qual o Município mais antigo do Estado de Santa 
Catarina, e qual sua localização?

a. SQUARE Laguna, situado no norte do Estado.
b. SQUARE Laguna, localizado no litoral sul do Estado.
c. SQUARE Florianópolis, localizado a leste de Santa 

Catarina.
d. SQUARE São Francisco, localizado ao sul de Santa 

Catarina.
e. Check-square São Francisco do Sul, situado no litoral norte do 

Estado.

10. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
Estado com grande destaque nacional na economia, 
sendo um dos principais produtores de cebola, mel de 
abelha e banana, e também o maior produtor nacio-
nal de ostras e mexilhões de cultivo.

a. SQUARE Paraná
b. SQUARE São Paulo
c. Check-square Santa Catarina
d. SQUARE Rio Grande do Sul
e. SQUARE Minas Gerais
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14. Qual a diferença do uso dos caracteres ; (ponto 
e vírgula) e : (dois pontos) nos parâmetros da função 
SOMA() do MS Excel do Office 365 em português?

a. Check-square O ; delimita valores distintos a serem soma-
dos enquanto que o : denota um intervalo de 
células.

b. SQUARE O : delimita valores distintos a serem soma-
dos enquanto que o ; denota um intervalo de 
células.

c. SQUARE Os dois caracteres são sinônimos e podem ser 
utilizados para a mesma função que é a de 
delimitar os valores a somar.

d. SQUARE O ; separa números inteiros de frações enquanto 
o : converte textos em números para possibilitar 
sua soma.

e. SQUARE O : separa números inteiros de frações enquanto 
o ; converte textos em números para possibilitar 
sua soma.

15. Sobre a função do MS Excel denominada PROCV(), 
assinale a alternativa correta.

a. SQUARE É uma função de soma que pesquisa valores 
em um intervalo e realiza sua soma.

b. Check-square O segundo parâmetro da função é a matriz 
tabela que contém o intervalo no qual o valor 
será procurado pela função, precedido pelo 
valor que deve ser procurado.

c. SQUARE É uma função que possui somente dois parâ-
metros, sendo o primeiro o valor a ser procu-
rado e o segundo a matriz tabela onde deve ser 
procurado este valor.

d. SQUARE É uma função que possui somente dois parâ-
metros, sendo o primeiro a matriz tabela onde 
deve ser procurado um dado valor e o segundo 
é o valor a ser procurado.

e. SQUARE É uma função que executa operações matemá-
ticas diversas sobre um intervalo denominado 
matriz tabela e definido nos parâmetros da 
função.

Noções de Informática 5 questões

11. Quais dos tipos de minigráficos listados abaixo 
representam tipos válidos de minigráficos conforme 
disponíveis no MS Excel do Office 365 em português?

1. Coluna
2. Linha
3. Ganhos/Perdas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Qual símbolo de formatação do MS Word do Office 
365 em português, exibido utilizando o recurso Mostrar 
Tudo, que mostra ou oculta as marcas de formatação de 
um documento, que denota um espaço em branco?

a. SQUARE Uma vírgula
b. SQUARE Uma flecha
c. Check-square Um ponto
d. SQUARE Uma barra
e. SQUARE Uma barra invertida

13. Assinale a alternativa que contém os termos de 
busca do Google que possibilitam realizar uma busca 
das páginas que contêm o termo ‘concurso’ no título 
da página.

a. SQUARE title:concurso
b. SQUARE title:[concurso]
c. SQUARE titulo:concurso
d. Check-square intitle:concurso
e. SQUARE concurso intitle_only
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Conhecimentos Específicos 15 questões

16. Leia com atenção o texto a seguir.

Muitos estudiosos concordam com o conceito de His-
tória como experiência dos seres humanos no tempo, 
vivendo em sociedade, relacionando-se entre si e com  
          , criando instrumentos e modos 
de viver. Porém, há uma segunda conceituação que se 
refere a um campo de conhecimento, ou seja, a Histó-
ria como resultado das pesquisas, interpretação e do 
discurso narrativo desenvolvido pelo historiador, tam-
bém conhecida como saber           .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE os animais • erudito
b. SQUARE inimigos • científico
c. Check-square a natureza • acadêmico
d. SQUARE a comunidade • cultutal
e. SQUARE os familiares • investigativo

17. Leia com atenção o texto a seguir.

Para a maior parte dos historiadores denominados 
positivistas a história é uma ciência pura formada 
pelos fatos cronológicos, que são          , 
na medida em que possuem uma verdade única e não 
requerem qualquer ação do historiador para serem 
entendidos. Diante disso, a função do historiador se 
resume a          , ordenar e constatar a 
validade dos dados por meio de análise minuciosa e 
liberta de julgamentos pessoais.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE reais • analisar
b. SQUARE científicos • aferir
c. SQUARE subjetivos • catalogar
d. SQUARE únicos • interpretar
e. Check-square objetivos • coletar

18. Leia com atenção o texto a seguir.

A Escola de            pode ser  
denominada uma teoria social e filosófica nos  
seus primórdios formada por cientistas sociais 
marxistas como            , Horkheimer 
e Habermas, descontentes como muitos seguidores 
de Karl Marx, que repetiam um rol exíguo das suas 
ideias, quase sempre a serviço dos partidos comunistas 
ortodoxos. Entretanto, muitos desses pensadores admi-
tiam que a teoria marxista tradicional não poderia expli-
car adequadamente o turbulento e inesperado desen-
volvimento de sociedades capitalistas no século XX.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas.

a. SQUARE Berlim • Weber
b. Check-square Frankfurt • Adorno
c. SQUARE Historistas • Neumann
d. SQUARE Neomarxistas • Marcuse
e. SQUARE Revisionistas • Benjamin

19. Leia com atenção o texto a seguir.

Os autores que nos seus escritos privilegiam, entre 
outros, temas como as relações familiares, as línguas, 
as tradições, a religião, a arte e as ciências são 
considerados seguidores da corrente historiográfica 
denominada                  , 
que se caracteriza também pela interdisciplinaridade, 
pois envolve a etnologia, geografia, antropologia, 
literatura, economia, entre outras ciências. Nem 
todos os autores inseridos no rol dessa corrente são 
especificamente historiadores, mas contribuíram de 
maneira substancial para o desenvolvimento da  
pesquisa histórica e entre eles destacam-se Mikhail  
Bakhtin, Norbert Elias,              e 
Pierre Bourdieu.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE História Social • Marc Bloch
b. SQUARE História Erudita • Pierre Chaunu
c. Check-square História Cultural • Michel Foucault
d. SQUARE Nova História • Charles-Oliver Carbonell
e. SQUARE Humanismo Histórico • Friedrich Engels
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20. Analise as afirmativas abaixo.

1. A forma como o historiador interpreta o pas-
sado depende das suas próprias concepções a 
respeito da História.

2. O tempo histórico não é linear como o tempo 
cronológico e está associado às ações dos 
grupos humanos e ao conjunto de fenômenos 
sociais, políticos, econômicos e mentais.

3. Considerando que o presente não influencia 
na escrita sobre fatos do passado, o mesmo 
objeto de estudos só pode ser interpre-
tado, conforme está registrado nas fontes 
documentais.

4. No grego antigo a palavra História, literal-
mente, significava pesquisa ou conhecimento 
como resultado da investigação.

5. A História como ciência exige do historiador a 
aplicação de métodos objetivos e que registre 
somente o que os documentos afirmam.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

21. Leia com atenção o texto a seguir.

Os            podem ser considerados 
sinais do passado, materiais da memória e documen-
tos necessários para a narrativa histórica. Atualmente, 
eles assumem significado semelhante às criações 
musicais, rituais, gestos e línguas ágrafas, também 
denominados patrimônio            .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE fósseis • cultural
b. SQUARE ladrilhos • ecológico
c. SQUARE sambaquis • artístico
d. SQUARE aquedutos • identitário
e. Check-square monumentos • imaterial

22. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre a historiografia da Grécia Antiga.

( ) Os pensadores gregos criaram a História 
como uma investigação sobre o seu tempo, 
procurando recorrer a testemunhos oculares 
dos acontecimentos narrados.

( ) Heródoto estudou as guerras entre gregos e 
persas e fundamentou seu conceito de his-
tória econômica e social na tributação dos 
povos vencidos.

( ) Nas origens da historiografia havia uma pre-
ponderância das fontes orais sobre as escritas, 
pois os gregos antigos não dispunham de 
material bibliográfico suficiente.

( ) Plutarco o foi um biógrafo que estudou e 
comparou as trajetórias vivenciais de políticos 
de destaque e chefes militares.

( ) Sócrates, Platão e Aristóteles escreveram tra-
tados valiosos para a historiografia grega, ins-
pirados na máxima de se conhecer a si mesmo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • F • V • V • F
b. SQUARE V • F • V • F • V
c. SQUARE V • F • F • V • F
d. SQUARE F • V • V • F • F
e. SQUARE F • V • F • V • V

23. Leia com atenção o texto a seguir.

Campos Novos, Município do interior do Estado  
de Santa Catarina pertence à Mesorregião  
        , Microrregião de Curitibanos, e 
localiza-se a Oeste da capital do Estado, distando desta 
cerca de 370 km. Ocupa uma área de aproximadamente 
1660 km², e sua população foi estimada pelo IBGE, em 
2017, em         habitantes.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE de Palmas • 30.991
b. Check-square Serrana • 35.710
c. SQUARE Lageana • 39.820
d. SQUARE de Curitibanos • 43.700
e. SQUARE Sulina • 45.000
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24. Leia com atenção o texto a seguir.

A                 é um gênero 
historiográfico surgido na Itália e que envolve uma 
proposta de análise histórica centrada numa delimi-
tação temática extremamente específica por parte 
do historiador, tanto em termos de espaço como de 
tempo. Sugere-se uma escala de observação redu-
zida e a análise deve ser desenvolvida a partir de 
uma exploração exaustiva das fontes, envolvendo a 
descrição etnográfica e buscando uma narrativa his-
tórica com cuidados literários, mas profundamente 
enraizada nas fontes. Contempla temáticas ligadas ao 
cotidiano das comunidades. Entre os principais repre-
sentantes dessa corrente destacam-se Carlo Ginzburg 
e                 .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square micro-história • Giovanni Levi
b. SQUARE história oral • Marieta Maraes
c. SQUARE história do trabalho • Vitorio Foa
d. SQUARE história em migalha • Giulio Einaudi
e. SQUARE história do cotidiano • Petro Marcenaro

25. Sobre a História Oral é correto afirmar que:

a. SQUARE É uma teoria da história fundada na gravação 
de depoimentos de pessoas que vivenciaram 
experiências históricas dignas de registro.

b. SQUARE É uma forma de se escrever a história utilizando 
exclusivamente fontes orais, quando suficientes 
para tratar de um tema.

c. SQUARE Trata-se de um método histórico fundamental 
para a criação de acervos documentais sobre 
temas que não têm registros escritos.

d. Check-square Trata-se de uma técnica que tem por base os 
depoimentos gravados submetidos a outros 
tratamentos como a transcrição.

e. SQUARE É uma estratégia que permite aos historiadores 
a abordagem de acontecimentos históricos 
ocorridos recentemente e a escrever a história 
das minorias.

26. Analise as afirmativas abaixo sobre as concepções 
historiográficas europeias predominantes durante a 
Idade Média.

1. O conceito de história medieval deriva da 
doutrina cristã sobre o pecado original, da 
graça e da criação.

2. A fragmentação política da Europa medieval 
foi determinante para o surgimento das Crô-
nicas e de uma concepção parcial e particula-
rista de História.

3. O método historiográfico mais utilizado foi 
narração e o seu principal objetivo o repasse 
de informações para os tempos futuros.

4. O processo histórico representa a execução 
dos desígnios divinos e não envolve as inten-
ções humanas.

5. Com o advento do Tomismo o caráter investi-
gativo presente nos cronistas e historiadores 
neoplatônicos foi substituído por escritos apo-
calípticos influenciados pela Suma Teologica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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28. Analise as afirmativas abaixo.

1. A Escola dos Annales é uma vertente histo-
riográfica do século XX que se constituiu em 
torno do periódico francês Annales d’histoire 
économique et sociale.

2. A escola foi fundada por Lucien Febvre e Marc 
Bloch, em 1929, com a proposta de ir além da 
visão positivista da história como crônica de 
acontecimentos.

3. Os idealizadores da escola pretendiam substi-
tuir os processos históricos de longa duração 
pelo tempo breve da história dos aconteci-
mentos do tempo presente.

4. Fernand Braudel foi um dos personagens 
mais relevantes da segunda geração da Escola 
dos Annales, especialmente por seu livro 
O Mediterrâneo.

5. Uma inovação relevante presente nos escritos 
dos seguidores dessa escola foi a incorpora-
ção de métodos das Ciências Sociais à História.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre a obra historiográfica de Eric John 
Ernest Hobsbawn.

( ) Nasceu em Alexandria, mas é mundialmente 
conhecido como um historiador britânico e 
marxista.

( ) Sua obra histórica privilegiou o estudo da 
construção das tradições no contexto do 
Estado-nação.

( ) Nos escritos Nações e Nacionalismos e A Inven-
ção da Tradição tratou também da história das 
ideologias políticas e sociais.

( ) Considerava que, muitas vezes, as tradições 
são inventadas por elites nacionais para 
justificar a existência e importância de suas 
respectivas nações.

( ) Nos seus livros A era das Revoluções e Riqueza 
das Nações tratou com destaque das classes 
dominantes como promotoras do cresci-
mento econômico.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • V • F
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. SQUARE V • F • F • V • F
d. SQUARE F • V • V • F • V
e. SQUARE F • V • F • V • V
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29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre a História das Mentalidades.

( ) Trata-se de uma modalidade historiográfica 
que privilegia a análise de temas econômicos 
e a atuação dos grupos sociais que controlam 
a economia do seu tempo.

( ) Para Max Weber trata-se da forma de tradu-
zir a circularidade de cultura, que permite a 
socialização dos indivíduos e a identificação 
das características comuns de um grupo 
específico.

( ) Para Chartier é uma história do sistema de 
crenças, de valores e de representações pró-
prios a uma época ou grupo.

( ) Segundo Duby, a designação ajustava-se à 
necessidade de explicar o que de mais pro-
fundo persiste e dá sentido à vida material das 
sociedades.

( ) Le Goff afirma que o nível da história das 
mentalidades é o que escapa aos sujeitos 
particulares da história, porque revelador do 
conteúdo impessoal do seu pensamento.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • F • V • V • V
b. SQUARE V • F • F • V • F
c. SQUARE F • V • V • F • F
d. SQUARE F • V • F • V • V
e. Check-square F • F • V • F • V

30. Analise as afirmativas abaixo.

1. Os primeiros habitantes das terras pertencen-
tes ao município de Campos Novos foram os 
indígenas da etnia Xokleng.

2. O tropeirismo e a imigração interna foram 
fenômenos relevantes para o povoamento do 
Município de Campos Novos.

3. A agricultura, a pecuária e agroindústria des-
tacam-se entre as atividades econômicas do 
Município de Campos Novos.

4. Na década de 1970, o município de Campos 
Novos foi considerado o maior produtor de 
grãos de Estado de Santa Catarina.

5. A localização geográfica é considerada um 
dos fatores explicativos do desenvolvimento 
econômico do município de Campos Novos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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