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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Questão 01) 
Assinale a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente de acordo com a norma 
culta: 
 
A) jiló – berinjela – laje. 
B) giló – beringela – lage. 
C) jiló – beringela – laje. 
D) giló – berinjela – laje. 
E) jiló – berinjela – lage. 
 
Questão 02) 
“Mais vale um pássaro na mão do que dois 
voando” (ditado popular). Marque a palavra que 
NÃO pertence à mesma regra de acentuação de 
“pássaro”. 
 
A) Dinâmico. 
B) Problemático. 
C) Bíceps. 
D) Música. 
E) Paralelepípedo. 
 
Questão 03) 

Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas: 
 
I. ___________ 10 anos que não a vejo.  
II. Apesar do aumento do número de acidentes, 

não __________ muitas mortes.  
III. Em todo lugar __________ pessoas assim.  
 
A) Fazem; houveram; têm. 
B) Faz; houveram; tem. 
C) Fazem; houve; têm. 
D) Faz; houve; tem. 
E) Faz; houveram; têm 
 
Questão 04) 
Indique a alternativa INCORRETA de acordo com 

a norma culta: 
 
A) É necessário prudência ao dirigir. 
B) É proibido venda de bebida alcoólica para 

menores de idade. 
C) É proibida a venda de bebida alcoólica para 

menores de idade. 
D) É necessária prudência ao dirigir. 
E) Água é bom para hidratar a pele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 05) 
Indique a opção cujo uso da crase está correto: 
 
A) O show começará à partir das 16h. 
B) A moto estava à distância de dois metros. 
C) Pedro andou à cavalo ontem. 
D) Os lutadores estavam frente à frente para a 

disputa. 
E) Os alunos não estavam dispostos à colaborar 

com a professora. 
 
Questão 06) 

Marque a alternativa que apresenta derivação 
prefixal e sufixal ao mesmo tempo: 
 
A) Refluxo. 
B) Deslealdade. 
C) Conformismo. 
D) Desligar. 
E) Cheiroso. 
 
Questão 07) 

Aponte a opção com a acentuação correta 
segundo o Novo Acordo Ortográfico: 
 
A) Ele não pode ver a filha dançar na escola 

ontem. 
B) As crianças não sabem por as coisas no lugar. 
C) Os brasileiros não lêem com muita frequência. 
D) O ônibus atingiu em cheio o para-choque do 

carro da frente. 
E) Correu para o banheiro porque estava com 

diarréia. 
 
Questão 08) 
Indique as alternativas com verdadeiro (V) ou falso 
(F). 
 
(  ) “A lâmpada queimada foi trocada” – o verbo 

está na voz passiva.  
(  ) “A prova foi feita por Armando” – o verbo está 

na voz ativa.  
(  ) “Estudou-se o conteúdo do vestibular” – o 

verbo está na voz passiva sintética.  
(  ) “Olhei-me no espelho” – o verbo está na voz 

ativa.  
 
A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – V – F. 
B) V – V – F – F. 
C) F – V – V – F. 
D) Todas são falsas. 
E) Todas são verdadeiras. 
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Leia o texto a seguir para responder às 
questões 9 e 10. 

 
Memória 

 
Amar o perdido 
deixa confundido 
este coração. 
 
Nada pode o olvido 
contra o sem sentido 
apelo do Não. 
 
As coisas tangíveis 
tornam-se insensíveis 
à palma da mão. 
  
Mas as coisas findas, 
muito mais que lindas, 
essas ficarão. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 
Questão 09) 
De acordo com a poesia acima, a palavra “findas”, 
na última estrofe, significa: 
 
A) Fincadas. 
B) Mortas. 
C) Infinitas. 
D) Terminadas. 
E) Fundas. 
 
Questão 10) 
A palavra “mas”, na última estrofe, representa uma 
conjunção: 
 
A) Aditiva. 
B) Explicativa. 
C) Adversativa. 
D) Conclusiva. 
E) Alternativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 
Questão 11) 
O uso de vias parenterais para administração de 
medicamentos preserva os princípios ativos do 
trato digestório. Contudo, cada via tem indicações 
e limites a serem observados. Indique a 
associação CORRETA: 

 
A) a via intratecal se faz através de gases e 

substâncias voláteis; 
B) a via cutânea é apropriada para receber 

medicamentos em spray, líquidos e gel; 
C) a via intravenosa tem como desvantagem a 

ação lenta dos medicamentos;  
D) a hipodermoclíse é a introdução de 

medicamentos por punção intraóssea; 
E) a via subcutânea é indicada para a vacina BCG 

e teste de PPD. 
 
Questão 12) 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos 
maiores e mais complexos sistemas de saúde 
pública do mundo, abrangendo desde o simples 
atendimento para avaliação da pressão arterial, 
por meio da Atenção Básica, até o transplante de 
órgãos, para toda a população do país. Entre os 
seus princípios está: 
 
A) universalização e Integralidade; 
B) assistência farmacêutica e Atenção à saúde; 
C) ciência e tecnologia; 
D) educação em saúde e Gestão do trabalho; 
E) saúde suplementar e Vigilância em Saúde. 
 
Questão 13) 

A enfermagem é uma profissão fortemente 
dependente de informações precisas e oportunas 
para executar a grande variedade de intervenções 
envolvidas no cuidado. Dessa forma, os registros 
de enfermagem são elementos imprescindíveis ao 
processo do cuidar. Assim sendo, o Conselho 
Federal de Enfermagem estabeleceu Regras 
importantes para a elaboração das Anotações de 
Enfermagem, entre as quais: 
 
A) são desnecessários o apontamento da data e 

hora; 
B) o uso do carimbo pelos profissionais da 

Enfermagem é facultativo; 
C) a procedência do paciente deve ser registrada; 
D) é permitido escrita à lápis e uso de corretivos; 
E) a anotação de enfermagem não tem valor legal. 
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Questão 14) 
A LEI Nº 7.498/86, DE 25 DE JUNHO DE 1986, 
dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem e dá outras providências. Nela estão 
detalhadas as atividades das categorias 
profissionais da enfermagem. Ao Técnico de 
Enfermagem compete: 
 
A) cuidados diretos de enfermagem a pacientes 

graves com risco de vida; 
B) organização e direção dos serviços de 

enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços; 

C) participar da programação da assistência de 
Enfermagem; 

D) consulta de enfermagem; 
E) cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos de base científica e capacidade 
de tomar decisões imediatas. 

 
Questão 15) 
As doenças cardiovasculares são a principal 
causa de morte no mundo: mais pessoas morrem 
anualmente por essas enfermidades do que por 
qualquer outra causa. (OPAS/BRASIL, 2017). 
Assim, é necessário que todo profissional de 
saúde esteja familiarizado com a terminologia 
destas doenças. Indique a definição correta: 
 
A) cardiopatia congênita - danos no músculo do 

coração e válvulas cardíacas devido à febre 
reumática; 

B) angina pectoris - coágulos sanguíneos nas 
veias das pernas; 

C) AVC – sigla para Acidente Vascular Central; 
D) doença arterial periférica - doença dos vasos 

sanguíneos que irrigam o cérebro; 
E) doença coronariana – doença dos vasos 

sanguíneos que irrigam o músculo cardíaco. 
 
Questão 16) 
A Política Nacional de Humanização (PNH) – 
HumanizaSUS existe desde 2003 para efetivar os 
princípios do SUS no cotidiano das práticas de 
atenção e gestão, qualificando a saúde pública no 
Brasil e incentivando trocas solidárias entre 
gestores, trabalhadores e usuários. Neste sentido, 
uma de suas diretrizes é: 
 
A) transplantes de órgãos; 
B) transporte de pacientes; 
C) defesa dos direitos dos usuários; 
D) acreditação hospitalar; 
E) judicialização da saúde. 
 
 
 
 

Questão 17) 
A Política Nacional de Saúde Mental é uma ação 
do Governo Federal, coordenada pelo Ministério 
da Saúde, que compreende as estratégias e 
diretrizes adotadas pelo país para organizar a 
assistência às pessoas com necessidades de 
tratamento e cuidados específicos em saúde 
mental. Neste sentido, a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) compõe-se de vários tipos de 
unidades, EXCETO: 

 
A) Centros de Atenção Psicossocial; 
B) Serviços Residenciais Terapêuticos; 
C) Enfermarias Especializadas em Hospital Geral;  
D) Manicômios para moradia; 
E) Hospital-Dia.  
 
Questão 18) 

O CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM (COFEN, 2017) indica que nas 
relações com os trabalhadores de enfermagem, 
saúde e outros, representa um DIREITO do 
profissional de enfermagem: 
 
A) participar da orientação sobre benefícios, riscos 

e consequências decorrentes de exames e de 
outros procedimentos, na condição de membro 
da equipe de saúde; 

B) prestar informações, escritas e verbais, 
completas e fidedignas necessárias para 
assegurar a continuidade da assistência; 

C) posicionar-se contra falta cometida durante o 
exercício profissional seja por imperícia, 
imprudência ou negligência; 

D) recusar-se a executar prescrição medicamen-
tosa e terapêutica, onde não conste a 
assinatura e o número de registro do 
profissional, exceto em situações de urgência e 
emergência; 

E) assinar as ações de enfermagem que não 
executou, bem como permitir que suas ações 
sejam assinadas por outro profissional. 
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Questão 19) 
Nos últimos anos, as infecções relacionadas à 
assistência à saúde, causadas por 
microrganismos multirresistentes com relevância 
epidemiológica, têm sido motivo de grande 
preocupação nos hospitais brasileiros. Assim, é 
responsabilidade dos profissionais de saúde a 
utilização correta de meios para controlar a 
disseminação de doenças. Indique a alternativa 
CORRETA sobre os PRODUTOS UTILIZADOS 

NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: 
 
A) a higienização com sabonete líquido remove a 

microbiota permanente, tornando as mãos 
limpas; 

B) as preparações alcoólicas são apropriadas 
quando as mãos estiverem visivelmente sujas; 

C) o uso de clorexidina para a higienização das 
mãos nos serviços de saúde é seguro e a 
absorção pela pele é mínima, senão nula; 

D) PVPI (Polivinilpirrolidona iodo) é adequado em 
presença de matéria orgânica, como sangue e 
escarro; 

E) nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de 
sabonete em barras devido ao menor risco de 
contaminação do produto. 

 
Questão 20) 

A NORMA REGULAMENTADORA 32 - (NR 32) 
“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM 
SERVIÇOS DE SAÚDE”, tem por finalidade 
estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à 
segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de saúde, bem como daqueles que 
exercem atividades de promoção e assistência à 
saúde em geral. Sobre estas importantes 
diretrizes para a saúde, indique a alternativa 
CORRETA: 
 
A) os quartos ou enfermarias destinados ao 

isolamento de pacientes portadores de 
doenças infectocontagiosas devem conter 
lavatório em seu interior; 

B) é permitido o uso de calçados abertos; 
C) a compra de vestimenta de trabalho é de 

responsabilidade do empregado; 
D) não há obrigatoriedade de oferta de vacinação 

pelo empregador; 
E) o uso de luvas substitui o processo de lavagem 

das mãos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 21) 
Oxigenoterapia é a técnica utilizada para corrigir  a 
hipoxemia e pode ser aplicado por diversas 
modalidades de dispositivos. Uma das 
complicações associada a ventilação mecânica é 
a pneumonia. Para prevenção das pneumonias 
devemos adotar, entre outras condutas, a:  
A) elevação da cabeceira da cama entre 30 e 45 

graus;  
B) higiene nasal, com PVPI tópico; 
C) elevação dos membros inferiores 15 graus; 
D) manutenção do decúbito lateral esquerdo; 
E) manutenção de condensado no circuito do 

ventilador (respirador). 
 
Questão 22) 

Em 2006, o Brasil foi o primeiro país a incluir a 
vacina oral de rotavírus humano (VORH) no 
Calendário Básico de Imunizações da rede pública 
de saúde. A criança deverá ser imunizada até o 1º 
ano de vida. A vacina deverá ser administrada por 
via: 
 
A) subcutânea; 
B) oral; 
C) intramuscular; 
D) intradérmica; 
E) intratecal. 
 
Questão 23) 

Por recomendação do Ministério da Saúde os 
serviços de saúde devem implantar e/ou 
implementar a Triagem Neonatal Universal, com o 
objetivo de identificar distúrbios e/ou doenças em 
recém-nascidos e lactentes precocemente. Além 
do “Teste da Linguinha” (Avaliação do Frênulo da 
Língua de Recém-nascidos) e da Triagem 
Neonatal Biológica – (Teste do pezinho), temos : 
 
A) Triagem Neonatal Auditiva, Triagem Respira-

tória, Triagem Glicêmica; 
B) Triagem Neonatal de Cardiopatias Congênitas 

Críticas, Triagem Genética , Teste pulmonar; 
C) Triagem Neonatal Auditiva, Triagem Neonatal 

Ocular, Triagem Neonatal de Cardiopatias 
Congênitas Críticas; 

D) Triagem Neonatal Ocular, Triagem Neonatal de 
Cardiopatias Congênitas Críticas, Triagem 
Respiratória; 

E) Triagem Neonatal Auditiva, Triagem Neonatal 
de Cardiopatias Congênitas Críticas , Triagem 
Renal. 
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Questão 24) 
Considerado problema de saúde pública, o câncer 
de mama merece a atenção de toda equipe 
multidisciplinar de saúde. Durante uma ação 
educativa, o profissional de enfermagem deverá 
ressaltar a importância do autoexame da mama, 
assim como, as manifestações clínicas mais 
comuns, entre elas podemos citar: 
 
A) retração cutânea e inversão no mamilo; 
B) galactorréia unilateral no período pré natal  e 

nódulo mamário; 
C) mama extra numerária e secreção mamilar 

esverdeada bilateral no período puerperal; 
D) pelos na região areolar e linfonodos palpáveis 

em região inguinal; 
E) todas as alternativas acima. 
 
Questão 25) 
Estudos dos últimos 30 anos, demonstram a 
prevalência de HPV (papilomavírus humano) nos 
carcinomas cervicais uterinos. Quanto a infecção 
pelo HPV, é INCORRETO afirmar: 
 
A) a infeccão pelo HPV apresenta-se na maioria 

das vezes de forma assintomática; 
B) as lesões clínicas podem ser únicas ou 

múltiplas; 
C) as localizações mais frequentes são a vulva, o 

períneo, a região perianal, a vagina e o colo do 
útero; 

D) dependendo do tamanho e localização anatô-
mica, as lesões podem ser dolorosas 

E) o HPV apresenta-se em 99% dos casos de 
forma sintomática, sendo também conhecidas 
como condiloma acuminado; 

 
Questão 26) 

Quanto as orientações para alta do recém 
nascido, devemos incluir o cuidado do coto 
umbilical. Das alternativas abaixo, assinale a 
orientação CORRETA: 

 
A) realizar o curativo com PVPI (Polivinilpirrolido-

na iodo) dergemante, após o banho; 
B) usar clorexidina degermante, a cada troca de 

fralda e não somente na hora do banho; 
C) aplicar Nitrato de prata bastão na parte distal, 

diariamente, até a queda do coto; 
D) manter o coto exposto, sem cobertura . Fralda 

dobrada abaixo do coto umbilical; 
E) manter o coto envolvido com gaze embebida de 

álcool a 70%, dentro da fralda. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 27) 
A hiperbilirrubnemia indireta, no período neonatal, 
tem como consequência, quando não tratada, a 
encefalopatia( Kernicterus). Para a eficácia da 
fototerapia, é necessário o seguinte cuidado com 
recém-nascido: 
 
A) manter o recém-nascido em decúbito dorsal; 
B) evitar uso de fraldas; 
C) utilizar cremes hidrantes, para potencializar a 

irradiância;  
D) estimular o aleitamento materno, com uso de 

água nos intervalos das mamadas; 
E) proteger gônodas masculinas.  
 
Questão 28) 

No período do puerpério, ocorrem as modifi-
cações fisiológicas responsáveis pela involução 
uterina. Durante a amamentação no seio materno, 
é comum a puérpera queixar-se de: 
 
A) febre; 
B) cólicas; 
C) sangramento transvaginal; 
D) cefaleia; 
E) flatulência. 
 
Questão 29) 

A doença hemolítica perinatal é decorrente da 
incompatibilidade sanguínea materno-fetal. 
Segundo o Ministério da Saúde (2013),  a 
profilaxia pode ser realizada em todas as 
mulheres com Rh negativo não sensibilizadas 
(Coombs indireto negativo), com recém nascido 
Rh positivo. Deverão receber a imunoglobulina 
anti-D em um período máximo de até: 
 
A) 72 horas pós parto; 
B) 48 horas pós parto; 
C) 12 horas pós parto; 
D) 24 horas pós parto; 
E) 06 horas pós parto. 
 
Questão 30 

Para calcular a data provável do parto (DPP), 
utiliza-se a Regra de Näegele, a partir da data da 
ultima menstruação (DUM). O resultado desta 
equação, indica que a gestante encontra-se com: 
 
A) 38 semanas de gestação; 
B) 42 semanas de gestação; 
C) 40 semanas de gestação; 
D) 28 semanas de gestação; 
E) 37 semanas de gestação. 
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Noções de Informática 
 
Questão 31) 

Um funcionário do  
está visualizando a Área de Trabalho na tela do 
computador sob gerência do No Windows 7 BR. 
Em determinado momento, ele pressionou a tecla 

 isoladamente. Esse procedimento tem por 
objetivo acionar o seguinte recurso do sistema 
operacional: 
  

A) Windows Update; 

B) Menu Iniciar; 

C) Painel de Controle; 

D) Menu de Configurações; 

E) Windows Explorer. 
 
Questão 32) 

No Windows 7 versão em português, fecha-se 

uma janela clicando-se no botão  existente 
no canto superior direito ou por meio de um atalho 
de teclado que corresponde ao acionamento 
simultâneo das teclas Alt e: 
     

A) F1; 

B) F2; 

C) F3; 

D) F4; 

E) F5. 
 
Questão 33) 
No uso dos recursos do gerenciador de pastas e 
arquivos no Windows 7 versão em português, um 
usuário do sistema executou o atalho de teclado 
Ctrl + A com o seguinte objetivo: 
     

A) criar uma nova pasta no disco rígido; 

B) exibir os arquivos armazenados no modo 
“Detalhes”;  

C) selecionar todos os arquivos armazenados em 
uma pasta; 

D) apagar todos os arquivos armazenados na 
pasta em edição;    

E) classificar os arquivos armazenados em ordem 
ascendente por “Nome”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 34) 
No uso dos recursos do processador de textos 
Writer do pacote LibreOffice, para se aplicar o 
alinhamento centralizado a um parágrafo pode-se 
acionar um ícone ou executar um atalho de 
teclado.  O ícone e o atalho de teclado são 
respectivamente:  
   

A)  e Ctrl + C; 

B)  e Ctrl + C; 

C)  e Shift + C; 

D)  e Ctrl + E; 

E)  e Ctrl + E. 

 
Questão 35) 
No uso dos recursos do processador de textos 
Word do pacote MSOffice, um ícone deve ser 
empregado para diminuir o tamanho da fonte e 
outro para alterar a cor da fonte. Esses ícones são 
respectivamente: 
   

A)  e  ; 

B)  e  ; 

C)  e  ; 

D)  e  ; 

E)  e  . 
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Questão 36) 
A planilha da figura abaixo foi criada no Calc do 
pacote LibreOffice, versão em português. 
 

 
 
Nessa planilha, foram executados os 
procedimentos listados a seguir. 

 Em D8 foi inserida a expressão 
=SOMA(A6;D6) 

 Em D10 foi inserida a expressão 
=MÉDIA(A6:D6) 

 Em D12 foi inserida uma expressão 
usando a função MAIOR para determinar o 
maior número entre todos nas células A6, 
A7, A8 e A9.  

 
Nessas condições, os números mostrados em D8 
e em D10 e a expressão inserida em D12 são, 
respectivamente: 
 

A) 42, 21 e =MAIOR(A6:D6); 

B) 76, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

C) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

D) 76, 21 e =MAIOR(A6:D6;1); 

E) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6;1). 
 
Questão 37) 

A figura abaixo ilustra alguns recursos disponíveis 
no Powerpoint do pacote MSOffice 2013 BR, que 
podem ser utilizados numa apresentação de 
slides. 
 
 
 
 
 
 
Esses recursos são mostrados na Faixa de 
Opções do software, quando se aciona a seguinte 
guia na Barra de Menus: 
 

A) Animações; 

B) Transições; 

C) Design; 

D) Revisão; 

E) Suplementos. 
 

Questão 38) 
No uso dos recursos da internet, duas atividades 
são bastante usuais, caracterizadas a seguir: 
  

(I) Baixar o programa de instalação Adobe 
Redaer para leitura de arquivos em formato 
PDF. 
(II) Enviar arquivos de atualização para um site, 
hospedado em um provedor web. 
      

As atividades (I) e (II) são denominadas, 
respectivamente: 
 

A) uplink e downlink; 

B) upload e downloa;d 

C) downstream e upstream; 

D) download e upload; 

E) downlink e uplink. 
 
Questão 39) 
No uso dos recursos da internet, é comum a 
utilização de browsers para navegação em sites. 
No browser Google Chrome, um recurso permite a 
visualização dos sites na modalidade “Tela Cheia”. 
Para isso, estando na tela do Google Chrome, 
deve-se pressionar a seguinte tela de função: 
 

A) F11; 

B) F10; 

C) F9; 

D) F8; 

E) F7. 
 
Questão 40) 

Atualmente é fundamental a realização de cópias 
de segurança quando se utilizam computadores 
nas atividades de rotina, o que pode ser feito por 
meio do emprego de pendrives e discos rígidos, 
visando garantir a integridade dos dados e 
informações. Essa atividade é denominada: 
 

A) swap; 

B) proxy; 

C) backup; 

D) firewall; 

E) spam. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 

Específico e 10 questões de Noções de Informática. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  

 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
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