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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Sobre a nacionalidade, de acordo com a
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa
correta:
a) O critério adotado pelo Brasil para definir a
nacionalidade é puramente territorial, de forma que
sempre será atribuída a nacionalidade brasileira ao
que nascer em território brasileiro.
b) Aos portugueses com residência permanente no
Brasil, desde que haja reciprocidade em favor dos
brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao
brasileiro nato.
c) Não será declarada a perda da nacionalidade de
brasileiro, no caso de adquirir outra nacionalidade,
por força de imposição da legislação estrangeira
como condição para o exercício de direitos civis.
d) O cargo de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça é privativo de brasileiro nato.
________________________________________
02. Analise as assertivas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I - A Administração Pública Indireta consiste no
conjunto de órgãos públicos, criados por meio de
lei, por força da desconcentração administrativa,
sempre com o objetivo de atender o interesse
público.
II - As empresas públicas e as sociedades de
economia mista, pessoas jurídicas de direito
privado, integram a Administração Indireta.
III - Autarquia é o serviço autônomo, criado por lei,
com personalidade jurídica, patrimônio e receita
próprios, para executar atividades típicas da
Administração Pública, que requeiram, para seu
melhor funcionamento, gestão administrativa e
financeira descentralizada.
IV - As fundações públicas, que podem ser pessoas
jurídicas de direito público ou de direito privado,
integram, independentemente da forma de que se
revistam, a Administração Pública Direta.
a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
b) Estão incorretas as afirmativas I e III.
c) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
03. Princípios administrativos são vetores que
norteiam e fundamentam toda a atividade
administrativa. Sobre eles, assinale a alternativa
correta:
a) O Art. 37 da Constituição Federal de 1988
consagra, expressamente, os seguintes princípios:
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade, eficiência e proporcionalidade.
b) Com base no princípio da moralidade, o
administrador público deve agir de forma correta,
escorreita, justa, ou seja, de acordo com o conceito
de moral da própria sociedade, nos padrões éticos
majoritários do povo.

c) O princípio da legalidade, também conhecido
como princípio da não contradição à lei, confere ao
administrador a possibilidade de agir, sempre que a
lei não o proíba.
d) De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não
configura nepotismo a nomeação de irmão do chefe
do poder executivo para ocupar cargo de secretário
municipal, desde que o ocupante tenha capacidade
técnica para exercer a função.
________________________________________
04. Ato administrativo que cria, unilateralmente, uma
obrigação aos particulares, independentemente da
vontade ou concordância destes, fundamenta-se no
atributo da:
a) Autoexecutoriedade.
b) Imperatividade.
c) Exigibilidade.
d) Presunção de legitimidade.
________________________________________
05. Sobre os bens públicos, assinale a alternativa
correta.
a) De acordo com o Código Civil de 2002, são
considerados bens públicos todos aqueles
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público
e às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras
de serviços públicos, desde que, no último caso,
estejam os bens atrelados à prestação do serviço
público.
b) São exemplos de bens de uso comum do povo
as praças públicas e as praias marítimas, havendo
a possibilidade de cobrança de taxas para o uso de
tais bens.
c) Os bens dominiais ou dominicais são aqueles
usados pelo Poder Público para a prestação de
serviços públicos.
d) Os bens públicos estão sujeitos a usucapião.
________________________________________
06. No que diz respeito aos contratos administrativos,
é correto afirmar que:
a) Como regra, os contratos administrativos devem
ser sempre escritos, com exceção de pequenas
compras de pronto pagamento, feitas em regime de
antecipação.
b) O instrumento do contrato administrativo é
obrigatório, não se admitindo sua substituição por
nota de empenho.
c) O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
d) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias
dos contratos administrativos poderão ser alteradas
sem prévia concordância do contratado.
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07. De acordo com a Constituição Federal de 1988,
havendo a extinção do cargo público, o servidor
estável:
a) Será aposentado com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.
b) Será exonerado do cargo público, com direito a
uma indenização.
c) Será demitido, com direito à aposentadoria
proporcional.
d) Será colocado em disponibilidade, com
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até
seu adequado aproveitamento em outro cargo.
________________________________________
08. Com relação à alienação de bens públicos,
de acordo com a Lei nº 8.666/93, é INCORRETO
afirmar que:
a) A alienação de bens públicos subordinase sempre à existência de interesse público,
devidamente justificado.
b) Admite-se, no âmbito da Administração Pública,
a doação de bens públicos a órgão ou entidade da
administração pública, salvo se de outra esfera de
governo.
c) Dispensa-se a licitação no caso de venda de
títulos, na forma da legislação pertinente.
d) A Administração poderá conceder título de
propriedade ou de direito real de uso de imóveis,
dispensada licitação, quando o uso destinar-se a
outro órgão ou entidade da Administração Pública,
independentemente da localização do imóvel.
________________________________________
09. Com base na Lei Orgânica do Município de
Entre Rios do Oeste, é correto afirmar que:
a) Compete ao Presidente da Câmara Municipal
propor ao Plenário, projetos de resoluções, que
criem, transformem e extingam cargos, empregos
ou funções da Câmara Municipal, bem como a
fixação da respectiva remuneração, observadas as
determinações legais.
b) Compete à Mesa da Câmara Municipal fazer
inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos.
c) Qualquer vereador pode propor, individualmente,
projeto de lei complementar, que só será aprovado
pelo voto favorável da maioria absoluta dos
membros da Casa Legislativa.
d) No caso de o Prefeito considerar o projeto
contrário ao interesse público poderá vetá-lo em
sua integralidade, inadmitindo-se o veto parcial.
________________________________________
10. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei Orgânica do Município de Entre Rios do Oeste:
a) É vedada ao Município, a subvenção a entidades
desportivas profissionais.
b) O ensino religioso confessional e facultativo
será ministrado nos horários normais das escolas
públicas municipais do ensino fundamental.
c) O Município apoiará as manifestações
culturais, mas não proporcionará espaços para
o desenvolvimento de tais atividades e tampouco
destinar-lhes-á recursos financeiros.

d) Só será permitido o transporte de lixo radioativo
ou seu depósito em terras, lagos e rios de sua
circunscrição, mediante aprovação de projeto de lei
específico.
________________________________________
11. Com base no Regimento Interno da Câmara
Municipal de Entre Rios do Oeste, assinale a
alternativa correta:
a) Assumirá a direção dos trabalhos da sessão
preparatória, a realizar-se no dia 1 de janeiro do
primeiro ano de legislatura, o vereador reeleito mais
votado ou, não havendo reeleitos, o mais votado.
b) Compete à Mesa da Câmara de Vereadores
requisitar servidores da administração pública
direta, indireta, autárquica ou fundacional para
quaisquer de seus serviços.
c) A Mesa da Câmara de Vereadores, a quem
incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos
serviços administrativos da Câmara, é formada pelo
presidente, vice-presidente, primeiro e segundo
secretários e corregedor.
d) Cabe à Mesa da Câmara de Vereadores submeter
à discussão e votação matéria a isso destinada,
anunciar o resultado da votação e declarar a
prejudicialidade, definir a Ordem do Dia e convocar
as sessões da Câmara.
________________________________________
12. Com base na Lei Complementar nº 012 de
2008, que trata do regime jurídico dos servidores
municipais, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A boa saúde física constitui requisito básico para
o ingresso no serviço público.
b) A posse é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo e completa o processo de investidura.
c) Salvo disposição em contrário, e os casos de
acumulação legal, a jornada básica de trabalho do
servidor público municipal é de 40 (quarenta) horas
semanais.
d) O servidor em estágio probatório poderá exercer
quaisquer cargos de provimento em comissão ou
funções de direção, chefia ou assessoramento no
órgão ou entidade de lotação, e somente poderá
ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar
cargos de Natureza Especial.
________________________________________
13. Sobre as sessões, com base no Regimento
Interno da Câmara Municipal de Entre Rios do
Oeste, assinale a alternativa INCORRETA:
a) As sessões serão preparatórias, ordinárias,
extraordinárias, especiais ou solenes.
b) As sessões secretas somente poderão ser
abertas com a presença de, no mínimo, um terço
dos membros da Câmara.
c) No caso de ser convocado titular de órgãos da
administração pública para prestar informações,
este será ouvido em sessão especial, convocada
com o propósito único de ouvi-lo.
d) As sessões solenes poderão ser realizadas em
local diverso do da sede da Câmara.
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14. Nas organizações públicas ou privadas, o
conceito que representa os valores, hábitos e
normas internas de uma empresa recebe o nome
de:
a) Cultura Organizacional.
b) Retenção de Talentos.
c) Recrutamento Organizacional.
d) Plano de Carreira.
________________________________________
15. “Chamamos de _______________ o conjunto
de normas que fundamentam a consciência
profissional de um trabalhador no exercício de
sua função, fornecendo imperativos de uma boa
conduta e integridade profissional.”
A lacuna acima pode ser corretamente completada
pelo termo:
a) Ética Profissional.
b) Remuneração.
c) Cargos e Salários.
d) Comunicação.
________________________________________
16. Em termos de desenvolvimento organizacional,
planos de cargos e salários trazem diversos
benefícios tanto à organização quanto a seus
funcionários. A alternativa abaixo que melhor
descreve estes benefícios é:
a) Os colaboradores sabem exatamente o que
devem fazer, pois seus cargos são detalhadamente
descritos.
b) Há uma relação clara entre funções e remuneração
recebida dentro da organização.
c) Com o plano de cargos e salários, é possível
a aplicação de técnicas mais complexas, como
planos de carreira.
d) Todas as alternativas acima representam
benefícios concretos dos planos de cargos e
salários.
________________________________________
17. A Administração Pública no Brasil pode
ser categorizada em três grandes modelos: o
patrimonialista, o burocrático e o gerencial. Neste
contexto, o modelo focado nos princípios de
formalização e profissionalismo, fazendo uso de
hierarquias bem definidas ao invés de se voltar para
a busca por eficiência ou a defesa de interesses
pessoais é chamado de:
a) Patrimonialista.
b) Burocrático.
c) Gerencial.
d) Burocrático e Gerencial.
________________________________________
18. Para manipular arquivos no Windows 10
podemos destacar dois aplicativos básicos, um que
utiliza recursos gráficos e outro através de linhas de
comandos. Considerando o Windows 10 na versão
português, com condições ideais, podemos abrir
o aplicativo pressionando a combinação de teclas
Windows + R. Na tela que será aberta digitamos
uma instrução e pode-se pressionar a tecla Enter

ou clicar no botão OK. Qual instrução deve ser
digitada?
a) MSDOS.
b) DOS.
c) CMD.
d) MSCMD.
________________________________________
19. Com a utilização constante dos computadores
na internet, a Microsoft criou um antivírus e passou
a disponibilizá-lo sem custo ao usuário e, para
otimizar o aplicativo, já vem instalado no Windows
10. Qual é este antivírus?
a)Norton.
b)Defensor.
c)Defender.
d)AVG.
________________________________________
20. O aplicativo MS-Word possui uma sequência
de atalhos para que possa agilizar o processo de
diagramação do documento. Qual a tecla de atalho
utilizada para efetuar uma seleção em 100% do
arquivo que está aberto.
a) CTRL + C.
b) CTRL + Z.
c) CTRL + T.
d) CTRL + A.
QUESTÕES 21 A 25 - CONHECIMENTOS GERAIS
21. Considere as alternativas a seguir e assinale
a que NÃO apresenta, de acordo com a atual
Constituição, um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil.
a) Cercear as divergências políticas e ideológicas.
b) Erradicar a pobreza e a marginalização.
c) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
d) Garantir o desenvolvimento nacional.
________________________________________
22. Analise a seguinte definição sobre um importante
aspecto sócio-histórico brasileiro e marque a
alternativa que lhe corresponde:
“São os atuais habitantes de comunidades negras
rurais formadas por descendentes de africanos
escravizados, que vivem, na sua maioria, da
agricultura de subsistência em terras doadas,
compradas ou ocupadas há bastante tempo. Tratase, portanto, de grupos sociais cuja identidade
étnica – ou seja, ancestralidade comum, formas de
organização política e social, elementos linguísticos,
religiosos e culturais – os distingue do restante da
sociedade”.
(Fundação Joaquim Nabuco, com adaptações).

a) Caboclos.
b) Mamelucos.
c) Ciganos.
d) Quilombolas.
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23. Leia a seguinte análise histórica sobre uma
importante instituição brasileira da atualidade:
“Desde antes do início do século XX, já se tinha a
consciência, no Brasil, da necessidade de se criar
um “banco dos bancos” com poderes de emitir
papel-moeda com exclusividade, além de exercer o
papel de banqueiro do Estado. A necessidade de se
encontrar uma instituição financeira que organizasse
o sistema monetário do Brasil pode ser observada
desde 1694, com a criação da Casa da Moeda. Em
1808, quando o príncipe regente de Portugal, D.
João, desembarcou no Brasil colônia, já se tinha a
ideia de se criar um banco com funções de banco
central e banco comercial. Os anos mostraram ao
Brasil que era necessário possuir um sistema capaz
de acompanhar as evoluções econômicas que se
observavam no mundo”.
O texto faz referência:
a) à história por trás da criação do Banco Mundial
(BIRD).
b) ao ingresso do Brasil na Organização Mundial do
Comércio (OMC).
c) à dívida brasileira para com o Fundo Monetário
Internacional (FMI).
d) aos antecedentes históricos da criação do Banco
Central do Brasil (BC).
________________________________________
24. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é
uma prova elaborada pelo Ministério da Educação
para avaliar os estudantes que concluíram o Ensino
Médio. Segundo especialistas, o tema escolhido
este ano para a redação do ENEM surpreendeu os
participantes. Qual foi este tema?
a) O preconceito racial velado que subsiste no país.
b) A conveniência ou não de haver limites para o
humor.
c) Polarização e extremismo na política nacional
recente.
d) Desafios para a formação educacional de surdos
no Brasil.
________________________________________
25. Considere a seguinte explicação sobre uma
significativa tecnologia da atualidade e assinale a
alternativa que indica o seu nome.
“Trata-se de uma tecnologia eletrônica visual que
pode detectar a presença e localização de um
toque, dentro da área de exibição, por meio de
pressão. O termo refere-se geralmente ao toque
no visor do dispositivo com o dedo ou a mão, que
também podem reconhecer objetos, como uma
caneta. Essa tecnologia está se tornando cada vez
mais habitual, à medida que o seu preço cai, sendo
comum encontrá-la em telefones celulares, tablets
e caixas eletrônicos, por exemplo”.
(TecMundo, 20/08/08, com adaptações).

a) Acesso à Internet Sem Fio ou Wifi.
b) Rede Mundial de Computador ou Internet.
c) Rede Social ou Facebook.
d) Tela Sensível ou Touch Screen.

QUESTÕES 26 A 35 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o trecho do texto a seguir e responda às
questões de 26 a 30.
O futebol é o circo do mundo. Não há
nenhum outro esporte que provoque tanta paixão,
tanta alegria, tanta tristeza. O futebol dá sentido à
vida de milhões de pessoas que, de outra forma,
estariam condenadas ao tédio. É remédio para
a depressão. É o assunto para as conversas em
bares, escritórios, fábricas, táxis, construções,
possivelmente confessionários, pelos pecados que
a paixão faz cometer...
O futebol é a bola que se joga no jogo das
conversas. O futebol faz esquecer lealdades
políticas, ideológicas, religiosas, econômicas,
raciais. Acabam as diferenças. Todos são iguais:
são torcedores de futebol. São torcedores de
futebol. No mundo inteiro.
(Trecho extraído de “O bobo da corte”, de Rubem Alves)

26. A respeito das palavras “políticas, ideológicas,
religiosas, econômicas, raciais”, presentes no
texto, analise as assertivas a seguir e assinale a
alternativa correta.
I. São adjetivos.
II. Estão no feminino e no plural.
III. Funcionam como adjuntos adnominais.
IV. São adjuntos adnominais que se referem, no
texto, a “lealdades”.
a) Somente a afirmativa IV está correta.
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
27. O sinal indicativo de crase ocorrido na frase “O
futebol dá sentido à vida de milhões de pessoas” se
justifica, pois:
a) sinaliza a junção da preposição “a” com o artigo
feminino “a”.
b) deixa a critério do leitor a opção de pontuar a
frase ou não.
c) sublinha a importância do futebol na cultura
brasileira.
d) se refere ao verbo e ao sujeito ao mesmo tempo.
________________________________________
28. Ainda a respeito da frase “O futebol dá sentido à
vida de milhões de pessoas”, analise as afirmativas
a seguir a assinale a alternativa correta.
I. O sujeito da frase é “O futebol”.
II. O verbo “dá” é transitivo direto e indireto.
III. O termo “sentido” funciona como objeto direto.
IV. Os termos “à vida de milhões de pessoas”
funcionam como objeto indireto.
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a) Somente as assertivas I e IV estão incorretas.
b) Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
c) Somente as assertivas II e III estão incorretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
_________________________________________
29. Pela leitura e interpretação do texto, é possível
compreender que o sujeito da frase “É remédio para
a depressão” é:
a) O futebol, já referido anteriormente no texto.
b) O tédio, mencionado na frase anterior.
c) O sentido da vida, citado na segunda frase do
texto.
d) O circo do mundo, apontado na primeira frase do
texto.
_________________________________________
30. Os artigos são termos que geralmente
acompanham os substantivos, indicando o número
e o gênero, podendo ser definidos ou indefinidos.
Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE
artigos que aparecem no texto.
a) um, uma, as.
b) o, a, as.
c) em, no, as.
d) às, uns, os.
_________________________________________
Considere o trecho do texto a seguir e responda
às questões de 31 a 35.
Que desejamos para os nossos filhos? Que
eles sejam felizes. Sorrimos ao vê-los por aí a correr,
a pular, a cantar, a brincar, pensando nas coisas
de criança. Mas enquanto brincam e riem eles não
pensam em nós. Se um filho ao se levantar viesse
até você e o elogiasse, e agradecesse porque você
lhe deu a vida e jurasse amor para sempre, e fizesse
a mesma coisa na hora do almoço, e repetisse os
mesmos gestos e palavras ao meio da tarde, e de
noite fizesse tudo de novo, suspeitaríamos de que
alguma coisa não está bem. O que desejamos é que
eles gozem a vida sem pensar em nós. Quem pensa
demais e fala demais sobre Deus é porque não o
está respirando.

32. A respeito do termo “los”, presente na frase
“Sorrimos em vê-los”, é correto afirmar que se
refere, no texto, a:
a) “nossos filhos”.
b) “felizes”.
c) “criança”.
d) “um filho”.
________________________________________
33. O termo “se”, que inicia a frase “Se um filho…”:
a) é parte integrante do verbo.
b) é um pronome pessoal do caso oblíquo.
c) indica um caso hipotético.
d) é uma partícula expletiva, não tendo nenhuma
função sintática na frase.
________________________________________
34. O termo “o”, presente na frase “é porque não o
está respirando”:
a) é um recurso estilístico do autor, não tendo
nenhuma função referencial no texto.
b) se refere ao próprio leitor, visto que se trata de
um texto de tipo injuntivo.
c) se refere ao autor, pois está finalizando e
concluindo o argumento exposto no texto.
d) se refere a Deus, termo utilizado na frase
imediatamente anterior.
________________________________________
35. Assinale a alternativa que apresenta o modo em
que estão empregados os verbos “a correr, a pular,
a cantar, a brincar”.
a) Subjuntivo.
b) Infinitivo.
c) Imperativo.
d) Indicativo
QUESTÕES

36

A

40

-

MATEMÁTICA

36. Para atender as normas de acessibilidade,
uma universidade paranaense constrói uma rampa
plana, de 25 m de comprimento que faz um ângulo
de 37° com o plano horizontal. Uma pessoa que
sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de:
(Use: Sen 37°=0,60; Cos 37°=0,80; Tg 37°=0,75)

(Trecho extraído do texto Deus e a beleza, de Rubem Alves)

31. A respeito dos verbos “viesse”, “elogiasse” e
“agradecesse”, analise as alternativas a seguir e
assinale a correta.
a) Estão conjugados na terceira pessoa do singular,
pois se referem a “um filho”.
b) Estão empregados no modo imperativo, pois
indicam conselhos e dicas ao leitor.
c) São irregulares e intransitivos, dada a peculiaridade
literária do texto.
d) São verbos defectivos, por isso recebem essa
terminação “-sse”.

a) 20,00 m.
b) 18,75 m.
c) 15,00 m.
d) 12,50 m.
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37. Uma função é utilizada para estabelecer uma
relação entre dois conjuntos distintos. Para uma
função f (x) = x2 – 3x + 2, o valor de f (0) + f (2) é
igual a:
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 5.
________________________________________

40. Maria ganha 20% a mais que Bernardo. Se
Maria ganhar um aumento de 10%,quantos por
cento ela ganhará a mais que Bernardo?
a) 10%.
b) 20%.
c) 30%.
d) 32%.

38. O cubo é um sólido geométrico tridimensional
formado por seis quadrados congruentes. Se um
cubo tem suas arestas aumentadas em 10% cada
uma, então sua área total fica aumentada em:
(A = 6 a2)
a) 21%.
b) 25%.
c) 30%.
d) 32%.
________________________________________
39. No Brasil apenas 53% dos jovens estavam
matriculados no ensino médio em 2015, enquanto
que em países mais desenvolvidos, a matrícula
dos estudantes de 15 e 16 anos chega a 95%.
Numa determinada região do Brasil, de cada 500
estudantes que concluem o ensino médio, 60%
ingressam no ensino superior e dos que ingressam,
40% não concluem o ensino superior. Nessa
amostra, o número de alunos que concluem o
ensino superior é de:
a) 120.
b) 180.
c) 260.
d) 320.
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 11/12/2017.
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