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Prefeitura Municipal de Coronel Martins 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670

http://www.icap.net.br/


2 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

Gente em busca de um sonho 

 

Um dia, ele adoeceu. O coração fraquejou. O borracheiro Enemias dos Santos, 34 

anos, viu-se sem rumo. Como sustentaria a mulher Doralice Santos, 33, e as três filhas? No 

lugar onde mora há 17 anos, veio a solução. Arrumou o barraco de madeirite humilde. 

Pintou. Colocou desenhos e fotos da Branca de Neve, do Mickey, do Pato Donald.  

Uma placa na porta indicava o serviço: Cuida-se de criança. Mães domésticas, 

que não tinham onde deixar os filhos, procuraram o barraco. No começo, chegaram 

três. Nas férias, mais de 15. O pagamento é de acordo com a condição financeira da 

mãe.  

Doralice se desdobra para cuidar das crianças. ”Aqui no Varjão, a gente aprende 

a dividir, a socorrer quem precisa”, reflete Doralice.  

Depois da ponte, há mais que creche, dança, quadrilha e fuxico. Há gente, que 

gosta de ser tratada como gente. (Jornal Correio Braziliense, Caderno Cidade, p.7 (15/04/2004). 

 

1) Qual é o tempo verbal que predomina no texto? 

 

a) Presente. 

b) Pretérito. 

c) Futuro. 

d) Imperativo. 

e) Infinitivo. 

 

2) Assinale a alternativa que contém verbos somente no passado: 

 

a) Adoeceu, fraquejou, viu-se, arrumou, tinham, procuraram, chegaram.  

b) Cuida-se, aprende-se, dividir, arrumou, tinham, procuraram, chegaram.  

c) Sustentaria, desdobra, cuidar, adoeceu, fraquejou, viu-se. 

d) Há, chegaram, precisa, procuraram, tinham, desdobra. 

e) Procuraram, tinham, desdobra, cuida-se, aprende-se, dividir. 

 

3) Assinale a alternativa que apresenta o emprego incorreto do “porquê”: 

 

a) Dá para entender por que eu os chamo de fantasmas? 

b) Quero saber por que ele é um funcionário fantasma. 

c) O medo tem uma origem biológica, ele se desenvolveu com o corpo. Existe porque 

temos um ser para alimentar, proteger e abrigar. 

d) Ela não veio porquê? 

e) Não me interessa o porquê da sua ausência na comissão. 

 

4) Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

 

a) Me interessa as razões da sua indiferença. 

b) Ninguém mexeu-se do lugar durante a prova. 

c) Por que o procuram com tanta insistência? 

d) Em tratando-se de finanças, se dirija ao tesoureiro. 

e) Te aconteceu uma coisa extraordinária. 
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5) Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 

 

a) Quando o tema são finanças pessoais, os economistas são unânimes ao recomendar 

que a diversificação é o caminho mais equilibrado. 

b) O receio e a vergonha de lidar com os medos são grandes obstáculos para quem 

deseja avançar nas conquistas organizacionais. 

c) Historicamente, a mulher vem se mostrando mais diretamente ligada às questões 

éticas e morais, até porque sempre coube a ela, como primeira educadora, transmitir 

esses valores e também efetividade, espiritualidade aos seus sucessores. 

d) Senhor prefeito, Vossa Excelência está equivocada. 

e) Senhora Secretária, Vossa Senhoria está equivocada. 

 

6) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da regência nominal: 

 

a) O prefeito fazia alusão às iniciativas dos secretários. 

b) Já estávamos acostumados a tantos obstáculos. 

c) Fiquei muito aflito por receber tal notícia. 

d) Era devoto aos deuses gregos. 

e) Sou avesso por qualquer tipo de ordem.  

 

MATEMÁTICA  

 

7) De quantas maneiras diferentes uma família de 5 pessoas pode se sentar em um 

banco de 5 lugares? 

 

a) 60. 

b) 48. 

c) 96. 

d) 120. 

e) 76. 

 

8) Um prisma hexagonal regular de altura 6 cm e área lateral 108 cm2. Desta forma qual 

o volume em cm3 desse prisma? 

 

a) 18 . 

b) 81 . 

c) 45 . 

d) 90 . 

e) 3 . 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Qual a origem do nome “Coronel Martins” designado ao município? 

 

a) Em homenagem a família Lustrosa Martins que era proprietária de muitas terras na 

região. 

b) Em homenagem ao primeiro morador do município – Manoel Martins. 

c) Em homenagem aos primeiros colonizadores, vindos de Silveira Martins, Rio Grande do 

Sul. 

d) Em homenagem aos coronéis que residiam na região. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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10) Em 1910 a população mundial era de 1,6 bilhão.  De acordo com estimativas da 

Organização das Nações Unidas (ONU), o ano de 2011 simbolizou um marco do 

crescimento da população mundial. Neste ano, a população mundial alcançou o 

marco de: 

 

a) Cinco bilhões. 

b) Seis bilhões. 

c) Sete bilhões. 

d) Oito bilhões. 

e) Nove bilhões. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) De acordo com o desenvolvimento motor das crianças de 9 aos 12 anos, assinale “V” 

para verdadeiro ou “F” para falso. (Gomes e Machado, 1ªed., 2001): 

 

(  ) Este período de tempo compreende a época de melhor aproveitamento para a 

aprendizagem dos gestos esportivos sem , entretanto, propor a formação específica de 

gestos.  

(  ) A criança nesta idade já passou por um período de aprendizagem multilateral, 

formando uma ampla gama de movimentos generalizados que criam uma base 

consistente para o aprendizado de movimentos com maior teor técnico. 

(  ) Nos 9 anos o bom desenvolvimento da capacidade coordenativa é assegurado nos 

anos anteriores proporcionado maior interesse pelas atividades, um vez que consegue 

desenvolvê-las com maior qualidade e segurança. A criança nesta idade apresenta 

uma inquietude constante, buscando sempre a realização de movimentos novos e de 

atividades interessantes ou atraentes. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) V, F, V. 

b) F, V, V. 

c) F, F, V. 

d) V, V, V. 

e) V, V, F. 

 

12) ___________________ é a ciência que estuda, macro e microscopicamente, a 

constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco: 

 

a) Fisiologia. 

b) Anatomia. 

c) Biometria. 

d) Biomecânica. 

e) Ergonometria. 

 

 

 

 



5 

13) De acordo com Daniel Mutti, assinale as técnicas básicas do futsal: 

 

a) Passe e chute.  

b) Chute e gol. 

c) Passe e gol. 

d) Drible e chute. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

14) Referente à regra 2 do Basquete – Dimensões e equipamentos, assinale “V” para 

verdadeiro e “F” para falso: 

 

(  ) De acordo com o Art. 2.1, a quadra de jogo será retangular, plana, sólida e livre de 

obstáculo. 

(  ) De acordo com o Art. 2.4, a altura do teto ou da obstrução mais baixa será de, no 

mínimo, 7m. 

(  ) De acordo com o Art. 2.5, a superfície da quadra será uniforme e adequadamente 

iluminada. As unidades de luz serão colocadas de modo a não ultrapassar a visão dos 

jogadores. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) V, F, V. 

b) V, V, F. 

c) V, V, V. 

d) F, V, V. 

e) F, V, F. 

 

15) Analise cada item abaixo sobre Basquete:  

 

I. O Basquetebol é jogado por duas equipes de cinco jogadores cada. O objetivo de 

cada equipe é o de marcar pontos na cesta do adversário e evitar que a outra equipe 

obtenha a posse da bola ou faça pontos. 

II.  A cesta que é atacada por uma equipe é a cesta do oponente e a cesta a qual é 

defendida por uma equipe é sua própria cesta. 

III. A vencedora do jogo é a equipe que fizer o maior número de pontos ao final do 

tempo de jogo. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) Nenhum item está correto. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

16) A Educação Física como “a atividade que, por seus meios, processos e técnicas, 

desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando.”, 

foi considerada assim pelo:  

 

a) Decreto nº 69.450 de 1971. 

b) Decreto nº 46.127 de 2002. 
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c) Decreto nº 32.345 de 1980.  

d) Decreto nº 53.266 de 1990. 

e) Decreto nº 73.368 de 1890. 

 

17) De acordo com os PCN’s - Parâmetros Curriculares Nacionais, leia atentamente cada 

item abaixo: 

 

I. O trabalho na área de Educação Física tem seus fundamentos nas concepções de 

Corpo e Movimento. 

II. A Educação Física é entendida pela Proposta dos PCN’s - Parâmetros Curriculares 

Nacionais como Cultura Corporal. 

III. É tarefa da Educação Física. “Garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura 

corporal, contribuir para a construção de um estilo pessoal de exercê-las e oferecer 

instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente”.  

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) I apenas. 

b) I, II e III. 

c) II apenas. 

d) I e III apenas. 

e) III apenas. 

 

18) De acordo com os PCN’s - Parâmetros Curriculares Nacionais, espera-se que ao final 

do ensino fundamental os alunos sejam capazes de: 

 

I. Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas 

com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e de desempenho de 

si próprio e dos outros, sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou 

sociais. 

II. Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e 

esportivas, repudiando qualquer espécie de violência. 

III. Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura 

corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso valioso para a integração 

entre pessoas e entre diferentes grupos sociais. 

IV. Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis 

de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a 

própria saúde e de recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens II e III. 

c) Somente os itens III e IV. 

d) Somente os itens I e IV. 

e) Todos os itens estão corretos. 
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19) De acordo com os PCN’s - Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

I. Espera-se que os alunos sejam capazes de: conhecer, organizar e interferir no espaço 

de forma autônoma, bem como reivindicar locais de lazer, reconhecendo-as como uma 

necessidade básica do ser humano ao final do Ensino Fundamental. 

II. Com a preocupação de garantir a coerência com a concepção exposta e de 

efetivar os objetivos, foram eleitos alguns critérios para a seleção dos conteúdos 

propostos, são eles: Relevância social, características dos alunos e as características da 

própria área. 

III. Os conteúdos de Educação Física estão organizados em 3 blocos, que deverão ser 

desenvolvidos ao longo de todo o ensino fundamental, são eles: Esportes, jogos, lutas e 

ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) I apenas. 

b) II apenas. 

c) III apenas. 

d) I, II e III. 

e) I e II apenas. 

 

20) Leia as afirmações abaixo. (PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais): 

 

1. As lutas são disputadas em que os oponentes devem ser subjulgados, mediante 

técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um 

determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa.  

2. Ginástica são técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, assumem um caráter 

individualizado com finalidades diversas. 

3. Os jogos podem ter uma flexibilidade maior nas regulamentações, que são adaptadas 

em função das condições de espaço e materiais disponíveis, do números de 

participantes, entre outros. São exercidos com caráter competitivo, cooperativo ou 

recreativo em situações festivas, comemorativas, de confraternização ou ainda no 

cotidiano, como simples passatempo e diversão. 

 

Assinale as afirmações corretas: 

 

a) 1 apenas. 

b) 2 apenas. 

c) 3 apenas. 

d) 1, 2 e 3. 

e) 1 e 3 apenas. 

 

21) Analise cada sentença abaixo: 

 

A. Danças, esportes, lutas, jogos e ginásticas, são atividades que compõem o vasto 

patrimônio cultural da Educação Física. 

B. Samba, baião, valsa, quadrilha, afoxé, a catira, bumba meu boi, maracatu e xaxado, 

são exemplos de danças brasileiras.  

C. Bocha, taco, boliche, são exemplos de jogos populares. 

D. As danças e coreografias são associadas à manifestações musicais, tais como: Blocos 

de axé, Olodum, Timbalada, trios elétricos e escolas de samba. 
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Assinale a alternativa que contenha as sentenças corretas: 

 

a) A, B, C e D. 

b) A somente. 

c) B somente. 

d) C somente. 

e) D somente. 

 

22) “Corridas de velocidade, resistência, com obstáculos, de revezamento, salto em 

distância, salto em altura, salto triplo e salto com vara.” 

 

Os exemplos acima são exemplos de: 

 

a) Maratona. 

b) Corrida Rústica. 

c) Atletismo. 

d) Triatlo. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

23) De acordo com o(s)_________________________________, a avaliação é considerada 

útil, tanto para o aluno como para o professor, para que ambos possam dimensionar os 

avanços e as dificuldades dentro do processo de ensino aprendizagem e torná-lo cada 

vez mais produtivo. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco: 

 

a) PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

b) Referenciais Curriculares Nacionais. 

c) Artigos 2 e 3 da Constituição Federal. 

d) Artigos 5 e 6 da LDB – Lei de Diretrizes e Bases.  

e) ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

24) Leia as afirmações abaixo e assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 

(  ) A entidade máxima do futebol mundial é a FIFA. 

(  ) São 42 os itens norteadores do Código de Ética do Profissional de Educação Física. 

(  ) A Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1.998, regulamenta a profissão de Educação 

Física. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) F, V, V. 

b) V, F, F. 

c) V, V. F. 

d) V, F, V. 

e) F, F, V. 
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25) Segundo os PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, os 

critérios de avaliação se dividem em 2 (dois) ciclos. Analise as afirmações abaixo e 

coloque V (verdadeiro) e F (falso): 

 

( ) Enfrentar desafios corporais em diferentes contextos como circuitos, jogos e 

brincadeiras, são critérios de avaliação de Educação Física para o 1º ciclo. 

(  ) Enfrentar desafios colocados em situações de jogos e competições, respeitando 

regras e adotando uma postura cooperativa, são Critérios de avaliação de Educação 

Física para o 2º ciclo. 

(  ) Estabelecer algumas relações entre a prática de atividades corporais e a melhora da 

saúde individual e coletiva, são Critérios de avaliação de Educação Física para o 2º 

ciclo. 

(  ) Participar das atividades respeitando as regras e a organização, são Critérios de 

avaliação de Educação Física para o 1º ciclo. 

(  ) Valorizar e apreciar diversas manifestações da cultura corporal, identificando suas 

possibilidades de lazer e aprendizagem, são Critérios de avaliação de Educação Física 

para o 2º ciclo. 

(   ) Interagir com seus colegas sem estigmatizar ou discriminar por razões físicas, sociais, 

culturais ou de gênero, são Critérios de avaliação de Educação Física para o 1º ciclo. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) V, V, V, V, V, V. 

b) V, V, F, F, F, V. 

c) F, F, V, V, F, V. 

d) V, F, V, F, V, F. 

e) F, F, F, F, V, V. 

 

26) De acordo com o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale “V” para 

verdadeiro e “F” para falso: 

  

(  ) Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-

se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. 

(  ) Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

(  ) Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se 

dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a 

condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) F, V, V. 

b) V, V, V. 

c) F, F, V. 

d) V, V, F. 

e) V, F, V. 
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27) Leia atentamente alguns dos itens da atribuição do Cargo de Professor de Educação 

Física (Edital Processo Seletivo 001/2012, anexo: Atribuição do Cargo): 

 

I. Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho 

e habilidades metodológicas-didáticas;  

II. Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e do 

Projeto Pedagógico da Unidade Escolar;  

III. Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 

relações que conduzam à aprendizagem;  

IV. Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua 

competência, de conformidade com as diretrizes metodológicas da Escola e com a 

legislação pertinente;  

V. Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos 

fixados;  

VI. Cooperar com os Serviços de Orientação Educacional e Supervisão Escolar, no que 

lhe competir;  

VII. Dar condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos;  

VIII. Executar as normas estabelecidas no Regimento Escolar, nas diretrizes emanadas dos 

órgãos superiores e na legislação federal, estadual e municipal pertinente;  

IX. Desempenhar outras tarefas relativas à docência. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) I, II, V e VII apenas. 

b) II, IV, V e VIII apenas. 

c) I, III, VI e IX apenas. 

d) III, IV, VIII e IX apenas. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

28) De acordo com o Capítulo V - Das Infrações e Penalidades do Código de Ética dos 

Profissionais de Educação Física, Art. 8º.  

 

 “No relacionamento com os colegas de profissão, a conduta do Profissional de 

Educação Física será pautada pelos princípios de consideração, apreço e 

solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da categoria 

profissional, sendo-lhe vedado.” 

 

I. Fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras a colegas de 

profissão; 

II. Aceitar encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para 

preservar a dignidade ou os interesses da profissão, desde que permaneçam as mesmas 

condições originais; 

III. Apropriar-se de trabalho, iniciativa ou solução encontrados por colega, 

apresentando-os como próprios; 

IV. Provocar desentendimento com colega que venha a substituir no exercício 

profissional; 

V. Pactuar, em nome do espírito de solidariedade, com erro ou atos infringentes das 

normas éticas ou legais que regem a Profissão. 

 

Assinale os itens que pertencem ao art. 8º: 
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a) I, II e V. 

b) II, III e IV. 

c) I, II, III, IV e V. 

d) III, IV e V. 

e) I, III e IV. 

 

29) Segundo a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 26, §3º 

A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 

curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: 

 

1. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas. 

2. Maior de trinta anos de idade. 

3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver 

obrigado à prática da educação física. 

4. Amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969. 

5. Que tenha prole. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) 1, 2, e 3 somente. 

b) 2, 3, e 5 somente. 

c) 3, 4, e 5 somente. 

d) 1, 3 e 4 somente. 

e) 1, 2, 3, 4, e 5. 

 

30) __________________ é a torção de uma articulação, com lesão dos ligamentos 

(estrutura que sustenta as articulações). Os cuidados são semelhantes aos da fratura 

fechada.  

 

Assinale a alternativa que preencha corretamente o espaço em branco: 

 

a) Luxação. 

b) Entorse. 

c) Contusão. 

d) Endorse. 

e) Estiramento. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




