PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – FUNÇÕES
PÚBLICAS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO
DE CAMPO BELO - MG
Edital Nº 01 / 2019

agente de comunitário de saúde
Códigos: 402 a 425

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (Versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Uma mentira pode salvar seu presente, mas condena seu futuro.” Buda
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do
início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante Definitivo
de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos no Edital e especificados na capa da prova. Durante o período de
realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. O candidato não poderá utilizar, em
hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos, borracha, lápis-borracha ou outro material distinto do constante no Edital. Será proibido, durante
a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, bipe, agenda eletrônica, calculadora,
walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico,
podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o
período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos devem permanecer na sala até que o último candidato
termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de
uma só vez. As instruções constantes no Caderno de Questões da Prova Objetiva, na Folha de Respostas da Prova, bem como as orientações
e instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e devem ser rigorosamente observadas e
seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 18 de novembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português, 5 (cinco) questões
de Saúde Pública, 5 (cinco) questões de Informática e 10 (dez) questões de
Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

Questão 1

português

De acordo com esse texto, é correto afirmar que

INSTRUÇÃO: Leia o texto I a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Tatuagens relacionadas à doação de órgãos terão
dinheiro revertido para Santa Casa da Capital
Instituição afirma que campanha visa conscientizar o
público mais jovem
Com o intuito de incentivar a reflexão neste mês da
conscientização sobre a doação de órgãos, um estúdio
de tatuagem do bairro Cidade Baixa, na zona central de
Porto Alegre, lançou uma promoção que vai até o fim de
setembro: desenhos que revelem a intenção de ser um
doador custam R$ 50.
“Nosso estúdio sempre teve uma preocupação com
o social, mas importante dizer que a tattoo não é um
atestado de doação. A pessoa tem que conscientizar a
família que quer doar”, diz Raquel Mandaluna, 32 anos,
uma das tatuadoras do estúdio El Xixo.
Os valores serão entregues integralmente ao setor de
transplantes da Santa Casa de Misericórdia, em Porto
Alegre, parceira na iniciativa.
“É uma ação que fala com o público mais jovem.
Atualmente, passa de 33 mil o número de pessoas
no Brasil esperando por um transplante, por isso é
fundamental falarmos cada vez mais sobre o tema”,
justifica Kelen Machado, enfermeira da Organização de
Procura de Órgãos da Santa Casa de Porto Alegre.
Ao menos dez tatuagens com a temática foram feitas
desde o início do mês. A expectativa dos donos do
estúdio é de que chegue pelo menos a 25 até o fim da
promoção.
A professora Lenise Ghiorzi, 30 anos, tatuou um coração
anatômico no peito, com os dizeres “doador de órgãos”,
na base do órgão.
“Eu acredito que o universo é conectado e que todos
somos um. Somos todos células de um corpo maior. Se
alguma parte desse todo está doente, o todo também
estará. Sempre que possível farei o necessário para que
o mundo esteja são. Tatuar isso é expor para o mundo
esse desejo de ajudar o próximo com algo que não me
fará falta”, diz a jovem.
Os desenhos são pré-definidos. Ainda há a opção de
frases que integram o slogan “um salva oito” [...].
Uma tatuagem pequena custa, em média, R$ 150 com
algum dos oito profissionais do espaço da Rua Lopo
Gonçalves, 33. Proprietário do estúdio, Jean dos Santos
Ximenes de Azevedo, 32 anos, estima que o material
custe ao menos R$ 50, além do tempo do tatuador, cedido
para a campanha solidária: “Me incomoda fazer tattoo só
por estética. Quando apareceu a iniciativa pensei que
isso ajudaria a fazer algo mais, fazer a diferença.”
Com o despertar da campanha, os clientes do estúdio
passaram a pedir outras marcas no corpo, de acordo
com o artista.
“A galera diz que tem que marcar mais e deixar claro, para
não acontecer algo diferente depois. Pedem também
para desenhar o tipo sanguíneo e se tem alergia. Uma
forma de deixar claro em caso de alguma emergência.”
Disponível em: <http://twixar.me/Gq71>.
Acesso em: 19 set. 2019.

A) a confecção da tatuagem
imprescindível para doar órgãos.

é

condição

B) a ação do estúdio busca atingir um determinado
público-alvo.
C) o valor cobrado pelo estúdio cobre apenas o
custo material da tatuagem.
D) o único objetivo do estúdio é colaborar na
campanha pela doação de órgãos.
Questão 2
Releia este trecho.
“Os desenhos são pré-definidos. Ainda há a opção de
frases que integram o slogan ‘um salva oito’ [...]”
Em seguida, observe a arte da referida campanha.

Disponível em: <http://twixar.me/HwN1>.
Acesso em: 20 set. 2019.

Pode-se afirmar que esse slogan faz menção ao fato de
que cada pessoa
A) impactada pela campanha pode convencer mais
oito pessoas a doarem seus órgãos.
B) que tatua um dos desenhos do estúdio pode
contribuir de mais oito formas diferentes para a
campanha.
C) doadora de órgãos pode beneficiar até oito
pessoas que estão à espera de doação.
D) participante da ação social pode potencializar
seus efeitos para atingir pelo menos oito pessoas
diferentes.
Questão 3
Releia este trecho.
“Com o intuito de incentivar a reflexão neste mês da
conscientização sobre a doação de órgãos [...]”
A palavra destacada pode ser substituída pelos seguintes
sinônimos, exceto:
A) Escopo.
B) Propósito.
C) Fim.
D) Processo.
Questão 4
Releia este trecho.
“Atualmente, passa de 33 mil o número de pessoas
no Brasil esperando por um transplante, por isso é
fundamental falarmos cada vez mais sobre o tema”
A locução destacada confere ao trecho uma ideia
A) temporal.
B) comparativa.
C) aditiva.
D) consecutiva.
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Questão 5

Questão 7

Os trechos a seguir estão de acordo com a normapadrão, exceto:

O tempo verbal dos dizeres do cartaz caracteriza-o como
um texto

A) “Quando apareceu a iniciativa pensei que isso
ajudaria a fazer algo mais, fazer a diferença.”

A) narrativo.

B) “Eu acredito que o universo é conectado e que
todos somos um.”

C) injuntivo.

C) “Com o despertar da campanha, os clientes
do estúdio passaram a pedir outras marcas no
corpo, de acordo com o artista.”
D) “Ao menos dez tatuagens com a temática foram
feitas desde o início do mês.”

B) argumentativo.
D) informativo.
INSTRUÇÃO: Leia o texto III a seguir para responder às
questões de 8 a 10.
TEXTO III

INSTRUÇÃO: Leia o texto II a seguir para responder às
questões 6 e 7.
TEXTO II

Disponível em: <https://gabriel.org.br/exposicao2.html>.
Acesso em: 23 set. 2019.

Questão 8
Neste texto, o autor busca demonstrar
A) o preconceito da sociedade, atualmente, que
busca impedir a doação de órgãos, representado
pelo coração sendo chutado pelo médico e
impedido pela barreira.
B) a dificuldade de conseguir um órgão, uma vez
que há uma grande lista de espera, representada
pelas pessoas querendo agarrar o coração.
C) a barreira, no texto representada pela barreira
humana, imposta pela burocracia estatal, que
dificulta a chegada do órgão doado a quem
realmente precisa um.
D) uma crítica aos custos dos transplantes,
simbolizado nesse texto pelo fato de que
apenas um paciente poderá agarrar (pagar pelo
procedimento) o coração chutado.
Disponível em: <encurtador.com.br/MST07>.
Acesso em: 23 set. 2019.

Questão 6
O trecho do texto I que corrobora uma parte da
mensagem do texto II é:
A) “A pessoa tem que conscientizar a família que
quer doar”
B) “A galera diz que tem que marcar mais e deixar
claro, para não acontecer algo diferente depois.”
C) “É uma ação que fala com o público mais jovem.”
D) “A professora Lenise Ghiorzi, 30 anos, tatuou
um coração anatômico no peito, com os dizeres
‘doador de órgãos’, na base do órgão.”
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Questão 9
O texto III é uma
A)
B)
C)
D)

tirinha.
charge.
piada.
anedota.

Questão 10
O texto III faz uso predominante de
A)
B)
C)
D)

linguagem padrão.
linguagem verbal.
linguagem não verbal.
linguagem coloquial.

Questão 13

saúde pública

No ano de 2019 – marcado no Brasil devido a um
importante movimento na saúde pública –, a 16ª
Conferência Nacional de Saúde teve como tema
Democracia e Saúde.

Questão 11
O Sistema Único de Saúde completou 30 anos e,
durante esse tempo, vem se desenvolvendo buscando a
melhoria de saúde da população brasileira. Porém, para
isso, seus princípios devem ser respeitados.
Assinale a alternativa que apresenta os princípios do
SUS.
A) Território, Atenção Básica, coordenação do
cuidado, descentralização.
B) Integralidade, universalidade,
participação da comunidade.

igualdade

e

C) Coordenação do cuidado, longitudinalidade,
trabalho em equipe e equidade.
D) Universalidade, participação da comunidade,
comando único e território.
Questão 12
Um dos desafios atuais para as equipes de Atenção
Básica é a Atenção em Saúde para as pessoas
com doenças crônicas. Essas condições são muito
prevalentes, multifatoriais com coexistência de
determinantes biológicos e socioculturais e sua
abordagem, para ser efetiva, necessariamente envolve
diversas ações.
Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.
I.

II.

Os quatro grupos de doenças crônicas de
maior impacto mundial (doenças do aparelho
circulatório, diabetes, câncer e doenças
respiratórias crônicas) têm quatro fatores de
risco em comum: tabagismo, inatividade física,
alimentação não saudável e álcool.

Sobre a participação popular e o controle social no SUS,
assinale a alternativa correta.
A) As conferências de saúde ocorrem a cada dois
anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da política
de saúde.
B) Os representantes dos trabalhadores e gestores
definem as políticas de saúde que devem
ser homologadas pelo chefe do poder legal
constituído em cada esfera do governo.
C) Os Conselhos de Saúde são órgãos deliberativos,
de caráter permanente e colegiado, compostos
por representantes da gestão / prestadores de
serviços, trabalhadores e usuários.
D) Aos usuários cabe sua expressiva participação
nas Conferências de Saúde, que se caracterizam
por um espaço legítimo de discussão política e
cujo papel é ouvir as demandas dos usuários.
Questão 14
A Portaria nº 4.279/2010 trouxe importantes contribuições
para a organização do Sistema Único de Saúde (SUS),
descaracterizando o sistema piramidal de porta de
entrada para os serviços de saúde por uma visão
holográfica.
Qual foi a contribuição dessa Portaria para o SUS?
A) Ampliou o acesso às portas de entrada
hospitalares com a implantação da classificação
de risco e comunicação integral com o serviço
móvel de urgências.

A maior parte das agudizações das doenças
crônicas pode ser mais bem manejada na UBS:
o profissional / a equipe conhece o usuário, seus
problemas de saúde, as medicações prescritas,
sua história e seu contexto.

B) Fortaleceu a gestão do cuidado com a oferta
de ações curativas, centradas no médico,
estruturando os serviços de saúde a partir da
demanda.

III. Com relação à severidade da doença crônica, em
uma escala de 1 a 4 graus, quanto maior o grau,
menor a possibilidade de intervenções clínicas.

C) Organizou o sistema de saúde (SUS), priorizando
o aumento de consultas especializadas e
inovações tecnológicas na Atenção Secundária.

IV. A gestão de casos tem sido uma ferramenta
importante para o manejo de usuários com
doenças crônicas já que se caracteriza por
uma metodologia desenvolvida por profissional
especialista e que garante acesso rápido ao nível
de atenção de maior densidade tecnológica.

D) Implantou a Atenção Primária como serviço
responsável pela coordenação do cuidado do
usuário na rede de atenção à saúde, a fim de
superar o modelo fragmentado e propor um com
mais eficiência.

Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) II e IV, apenas.
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Questão 15

Questão 18

A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde
da Família sua estratégia prioritária para expansão e
consolidação do acesso à saúde.

Sobre o Microsoft Excel para Office 365, analise as
seguintes afirmativas.

São características desse nível de atenção à saúde,
exceto:
A) Apresentar-se como porta de entrada
preferencial, utilizando e articulando diferentes
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por
meio de uma clínica ampliada capaz de construir
vínculos positivos e intervenções clínica e
sanitariamente efetivas, centrada na pessoa.
B) Apresentar profissionais especialistas, que
realizem ações individualizadas por meio do
acolhimento à demanda espontânea.
C) Fundamentar-se em um trabalho compartilhado,
superando o paradigma do trabalho em equipe
para um trabalho multiprofissional.
D) Identificar a oferta de cuidado e particularidades
locorregionais para concretização do vínculo
e detecção dos determinantes de saúde da
população.

A funcionalidade “Bloquear Célula” é usada
para bloquear a primeira linha da planilha ativa,
impedindo que outras pessoas façam alterações
nessa planilha.

II.

A funcionalidade “Formatação Condicional” é
usada para identificar facilmente tendências e
padrões nos dados usando cores ou barras.

III. A funcionalidade “Classificar e Filtrar” permite
classificar os dados selecionados de menor para
maior ou de maior para menor.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 19
Sobre pastas de trabalho e arquivos do Microsoft
Windows 10, assinale com V as afirmativas verdadeiras
e com F  as falsas.

informática
Questão 16
Em relação a conceitos de segurança da informação,
relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando
cada conceito à sua respectiva definição.
COLUNA I
1.

Engenharia social

2.

Fraude de antecipação de recursos

3.

Pharming

(   ) Pode-se exibir os arquivos de uma pasta como
ícones pequenos, ícones médios e ícones
supergrandes.
(   ) A opção “Compartilhar” permite escolher o
aplicativo que se deseja usar para compartilhar o
arquivo.
(   ) Usa-se a opção de “Copiar Caminho” para
que seja copiado o caminho para a Área de
Transferência.
(   ) A opção “Nova Pasta” cria uma pasta com o nome
de Pasta 1.
Assinale a sequência correta.

COLUNA II
(   ) Técnica por meio da qual uma pessoa procura
persuadir outra a executar determinadas ações.
(   ) Técnica pela qual se força o usuário a navegar em
sites falsos, por meio de alterações de serviços
de DNS.
(   ) Técnica por meio da qual uma pessoa procura
induzir outra a fornecer informações confidenciais
ou a realizar um pagamento adiantado, com a
promessa de receber algum tipo de benefício.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3

C) 1 3 2

B) 3 1 2

D) 2 1 3

Questão 17
São funcionalidades que aparecem no menu de Revisão
do Microsoft Word para Office 365, exceto:
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I.

A) V F V F

C) V F F V

B) F V F V

D) F V V F

Questão 20
Sobre o Microsoft Word para Office 365, analise as
seguintes afirmativas.
I.

Os destinatários de uma mala direta no Microsoft
Word para Office 365 podem ser selecionados
por meio dos contatos do Outlook.

II.

Em uma mala direta do Microsoft Word para
Office 365, é criada uma cópia para cada
destinatário e substituído os campos pelas
informações pessoais, conforme a lista de
destinatários.

III. Para se criar uma mala direta, deve-se criar uma
lista de destinatários ou utilizar uma existente.
Estão corretas as afirmativas

A) Dicionário de sinônimos.

A) I e II, apenas.

B) Cabeçalho.

B) I e III, apenas.

C) Traduzir.

C) II e III, apenas.

D) Ler em voz alta.

D) I, II e III.

Questão 24

Conhecimentos específicos

No Sistema Único de Saúde, muitas políticas traçam
as diretrizes para melhoria e desenvolvimento do
sistema de saúde. Uma, em especial, trata de valorizar
as pessoas em todas as práticas de atenção e gestão,
estimulando o trabalho em equipe e comprometido com
ações integradoras e participativas.

agente comunitário de saúde
Questão 21

A qual política o enunciado se refere?

A constituição do Sistema Único de Saúde (SUS)
ampliou o acesso à saúde no Brasil. Em 2018, foram
comemorados 30 anos do Sistema, e ainda são muitos
os desafios para concretização da cobertura universal.

A) Política Nacional de Atenção à Saúde das
Mulheres.

São princípios doutrinários SUS:

C) Política Nacional de Promoção da Saúde.
D) Política Nacional de Humanização.

A) Humanização, longitudinalidade e acesso.
B) Colegiado gestor, redes de atenção e linhas de
cuidado.
C) Acolhimento, coordenação
cobertura universal.

do

cuidado

B) Política Nacional de Atenção Básica.

e

D) Universalidade, integralidade e igualdade.
Questão 22
De caráter permanente e deliberativo, o órgão colegiado,
composto por representantes do governo, prestadores
de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua
na formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde, é conhecido como
A) conferência de saúde.

Questão 25
A Portaria nº 4.279 de 2010 estabelece as diretrizes
para organização de uma Rede de Atenção à Saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde. A Rede de Atenção
à Saúde foi pensada para superar a fragmentação da
atenção e da gestão em saúde.
O princípio do SUS de maior sintonia com as diretrizes
da Rede de Atenção é a(o)
A) acesso.
B) humanização.
C) participação social.
D) comando único.

B) colegiado gestor.

Questão 26

C) conselho de saúde.

A Rede de Atenção à Saúde caracteriza-se pela
formação de relações horizontais entre os serviços de
saúde ofertados pelo SUS.

D) fundo nacional de saúde.
Questão 23
Os agentes comunitários de saúde têm papel importante
para organização e consolidação da Política Nacional de
Atenção Básica.
Assinale a alternativa que apresenta a função exclusiva
desse profissional nos serviços de nível primário.
A) Realizar discussão de casos, atendimento
individual, interconsulta e educação em saúde
em grupos.
B) Desenvolver atividades de promoção da saúde,
de prevenção de doenças e agravos, em
especial aqueles mais prevalentes no território,
e de vigilância em saúde.
C) Realizar acolhimento com escuta qualificada e
classificação de risco, de acordo com protocolos
estabelecidos.
D) Encaminhar, quando necessário, usuários a
outros pontos de atenção, respeitando fluxos
locais, mantendo sob sua responsabilidade o
acompanhamento do plano terapêutico.

O serviço que representa o centro de comunicação e
responsabilização na atenção contínua e integral, por
meio de um cuidado multiprofissional é a(o)
A) unidade de pronto atendimento.
B) unidade básica de saúde.
C) hospital.
D) centro de atenção psicossocial.
Questão 27
A Atenção Básica considera a pessoa em sua
singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir
a atenção integral e incorporar as ações de vigilância
em saúde. A vigilância em saúde constitui um processo
contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise
e disseminação de dados sobre eventos relacionados à
saúde.
Esses dados somente serão adquiridos se a equipe
conhecer a(o)
A) hierarquização dos serviços.
B) longitudinalidade do cuidado.
C) território adstrito.
D) Sistema de Informação (E-SUS).
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Questão 28
O processo de trabalho na Atenção Primária difere dos
demais serviços de rede de atenção porque oferecem
modelos de cuidado diferenciado.
São elementos que compõem o modelo de cuidado
realizado na Atenção Primária à saúde:
A) acolhimento, trabalho em equipe e cuidado
longitudinal.
B) medicamento, trabalho centrado no médico e
foco na doença.
C) consultas
especializadas,
trabalho
multiprofissional e exame diagnóstico.
D) atenção individual, trabalho centrado
enfermagem e práticas curativas.

na

Questão 29
Os agentes comunitários de saúde devem ser
profissionais preparados para detectar situações de
risco. Uma situação de risco é aquela em que uma
pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, tem
maior possibilidade ou chance de adoecer ou até de
morrer.
Assinale a alternativa que apresenta uma situação de
risco.
A) Acesso precário a bens e serviços: água, luz
elétrica.
B) Burocratização no atendimento.
C) Adulto com prurido.
D) Bebês que nascem abaixo de 2 kg.
Questão 30
A ficha de cadastro domiciliar é utilizada para registrar
as características sociossanitárias dos domicílios no
território das equipes de Atenção Básica.
São informações que devem constar na ficha cadastral
domiciliar, exceto:
A) Condições de moradia.
B) Destino do lixo.
C) Exames solicitados.
D) Número do cartão SUS.

8

GABARITO
(versão do candidato)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

