PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINGO D’ÁGUA - MG
NOVA RAZÃO SOCIAL:

Concurso Público nº 01/2022

CADERNO DE PROVAS
Preencha com seu nome completo
Cargo Pretendido
AGENTE DE ENDEMIAS
Senhor(a) Candidato(a),
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala,
faça isso antes de iniciar a prova;
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua
mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser
acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível
com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E
DOCUMENTO DE IDENTIDADE;
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e
deverá ser imediatamente assinada, na presença do fiscal, com
apresentação do documento de identidade;
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de
respostas, informe ao fiscal;
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado
consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos
eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura;
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais
candidatos;
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização
do fiscal de sala;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a
passar pelo detector de metais;
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11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua
Folha de Rascunho ao final deste caderno e depois para a Folha de
Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta;
12. Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega
da prova; Somente o fiscal poderá destacar a Folha de Rascunho.
13. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas
Oficial, pois NÃO há 2ª via;
14. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a
sua prova;
15. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma)
resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não
assinalada à caneta, na Folha de Respostas;
16. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a
Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de
rascunho, para futuras conferências.
17. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
18. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova;
19. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de
segurança;
20. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário
de prova;
21. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao
Fiscal de Provas;
22. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis
no site da empresa a partir das 15 horas do dia 15/08/2022;
23. Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA!
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Senhor João, sua esposa Jane e seus dois filhos, não possuem plano de
saúde e utilizam os serviços oferecidos pela Unidade Básica de Saúde do
município fictício de “Seja Feliz”. O direito do Senhor João e sua família de
usufruírem dos serviços de saúde da Unidade decorre do seguinte princípio
do Sistema Único de Saúde (SUS):
a)
b)
c)
d)

Equidade.
Descentralização.
Universalidade.
Participação social.

2. A esquistossomose se expandiu amplamente no Brasil, em função de
movimentos migratórios em direção às áreas com precárias condições de
saneamento básico. Sobre a Esquistossomose, é INCORRETO afirmar que:
a) O esquistossoma, para ser transmitido, necessita, obrigatoriamente, sair
do hospedeiro definitivo (homem), passar por ciclo complementar no
interior de um hospedeiro intermediário (caramujo), para que então se
torne novamente infectante para o homem.
b) A transmissão da esquistossomose não ocorre por meio do contato
direto com o doente. Também não ocorre “autoinfecção”.
c) Não existe tratamento específico para a doença, apenas medicamentos
que tratam os sintomas provocados pelo parasita.
d) Para reduzir a morbidade da esquistossomose a principal medida é a
identificação precoce e o tratamento oportuno dos portadores de
S.mansoni.
3. Na década de 1990, aproximadamente 90% dos casos notificados de
Leishmaniose Visceral ocorreram na região Nordeste. À medida que a
doença se expande para as outras regiões, essa situação vem se
modificando e, em 2012, a região Nordeste foi responsável por 43,1% dos
casos do país. Sobre a Leishmaniose Visceral, é INCORRETO afirmar que:
a) Quando não tratada, a doença pode evoluir para óbito em mais de 90%
dos casos.
b) A transmissão ocorre pela picada dos vetores infectados pela Leishmania
chagasi.
c) No Brasil não é uma doença endêmica e surtos raramente são
registrados.
d) A Leishmaniose visceral humana é uma doença de notificação
compulsória, portanto, todo caso suspeito deve ser notificado e
investigado pelos serviços de saúde.
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4. O ciclo biológico do S. mansoni, helminto causador da Esquistossomose,
depende da presença do seguinte hospedeiro intermediário no ambiente:
a) Macaco orangotango;
b) Mosquito do gênero Aedes;
c) Carrapato estrela;
d) Caramujo gastrópode aquático.
5. O cenário epidemiológico do Brasil, caracterizado pela circulação
simultânea dos quatro sorotipos do vírus dengue e dos vírus Chikungunya e
Zika, constitui-se em um grande desafio tanto para a assistência quanto para
a vigilância, em suas ações de identificação de casos suspeitos, no
diagnóstico precoce e no desencadeamento das ações de prevenção e
controle. A Dengue, a Chikungunya e a Zika são doenças que possuem a
seguinte característica em comum:
a)
b)
c)
d)

São doenças que também podem ser transmitidas pela via sexual.
Possuem o mesmo inseto vetor de transmissão.
São doenças crônicas não transmissíveis.
Podem ser prevenidas através de vacina integrante do Programa Nacional
de Imunizações.

6. Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) apontam que o país
registra tendência de queda no número de casos e óbitos por dengue em
2021 em comparação com o ano anterior. Até novembro, foram notificados
494.992 casos, o que representa uma queda de 46,6% em comparação com
o mesmo período de 2020, que registrou 927.060 casos. Já o número de
óbitos pela doença apresenta uma redução de 62% dos óbitos confirmados.
Em 2021 foram 212, enquanto que o ano de 2020 registrou 564 óbitos. Sobre
a Dengue, é CORRETO afirmar que:
a) A infecção por dengue pode ser assintomática (sem sintomas), leve ou
grave.
b) O ovo do mosquito sobrevive no máximo 24 (vinte e quatro) horas fora da
água.
c) O ciclo do mosquito transmissor da doença apresenta três fases: ovo,
larva e adulto.
d) Quem contamina o ser humano é o macho do mosquito, enquanto a
fêmea apenas se alimenta de seiva de plantas.
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7. A Febre Amarela foi responsável por grande número de mortes entre o
século XVIII e o início do século XX, com repetidas epidemias nas regiões
tropicais da América do Sul e na África, seguidas por surtos em locais mais
distantes como América do Norte, Caribe e Europa. Sobre a Febre Amarela,
é CORRETO afirmar que:
a) No ciclo urbano, a febre amarela é uma zoonose.
b) O vírus da febre amarela é transmitido pela picada dos mosquitos
transmissores infectados.
c) A infecção não confere imunidade duradoura.
d) A doença pode ser transmitida através do contato entre as pessoas.
8. Sobre a Raiva, é INCORRETO afirmar que:
a) O ciclo silvestre é passível de eliminação, por se dispor de medidas
eficientes de prevenção, tanto em relação ao homem quanto à fonte de
infecção.
b) A imunidade é conferida por meio de vacinação, acompanhada ou não por
soro.
c) O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos,
com uma média de 45 dias no ser humano, podendo ser mais curto em
crianças.
d) Outras vias de transmissão (respiratória, sexual, vertical) também são
relatadas, mas têm probabilidades muito remotas de ocorrência em seres
humanos.
9. Analise os itens abaixo relacionados à atividade do Agente de Combate às
Endemias, com base na Lei 11350/2006:
I. É essencial e obrigatória a presença do Agente de combate às endemias
na Estratégia Saúde da Família.
II. O exercício das atividades de Agente de Combate às Endemias dar-se-á
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
III. O Agente de combate às endemias tem como atribuição o exercício de
atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir
dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas
Está(ão) correto(s) o(s) iten(s):
a) II;
b) I e III;
c) III;
d) I e II.
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10. Em área rural, predadores naturais de roedores como algumas aves,
carnívoros e ofídios exercem certa atuação no controle de pequenos
roedores. Este método de controle de roedores é denominado:
a) Mecânico;
b) Biológico;
c) Químico;
d) Físico.
11. No Brasil, esta doença é uma endemia que atinge 19 Unidades
Federadas. Cerca de 99% dos casos estão concentrados nas regiões
Nordeste e Sudeste. (Ministério da Saúde, 2014)
Sobre a Esquistossomose, é INCORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)

é uma doença infecciosa parasitária provocada por vermes.
é doença de veiculação hídrica.
a transmissão ocorre quando o indivíduo ingere alimentos contaminados.
não pode ser prevenida através de vacinação.

12. Sobre a Dengue, é CORRETO afirmar que:
a) é uma doença que pode ser transmitida através do contato entre as
pessoas.
b) atualmente, a melhor estratégia de prevenção da doença é a vacinação
da população.
c) o mosquito vetor da doença também pode transmitir outras doenças.
d) é uma doença febril causada por uma bactéria.
13. Analise o texto apresentado abaixo sobre a Dengue e assinale a
alternativa que completa corretamente as lacunas apresentadas:
“Doença ___________ febril aguda, que pode apresentar um amplo espectro
clínico: enquanto a maioria dos pacientes se recupera após evolução clínica
leve e autolimitada, uma pequena parte progride para doença grave. É a
mais importante ________ a afetar o ser humano, constituindo um sério
problema de Saúde Pública global.”
a)
b)
c)
d)

bacteriana/ zoonose.
fúngica/ doença crônica não transmissível.
bacteriana/ doença transmissível.
viral/ arbovirose.
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14. Abaixo são apresentadas características de doenças que afetam a
comunidade:
I. A ascaridíase é uma doença parasitária do homem, causada por um
helminto. Habitualmente, não causa sintomatologia, mas pode manifestarse por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quando há grande
número de parasitas, pode ocorrer quadro de obstrução intestinal
II. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso
benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente. A primeira
manifestação do dengue é a febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC), de
início abrupto, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor
retro orbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido.
III. A cólera é transmitida através da ingestão de água ou alimentos
contaminados por fezes ou vômitos de doente ou portador. A
contaminação pessoa a pessoa é menos importante na cadeia
epidemiológica.
Sobre as doenças apresentadas acima pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)

todas as três doenças podem ser transmitidas sexualmente.
todas as três doenças são imunopreveníveis.
as três doenças afetam apenas os adultos.
as três doenças apresentam agentes etiológicos diferentes.

15. A maioria das pessoas acredita que o funcionamento da cidadania
depende dos outros, mas o ideal é que cada pessoa se mantenha como se
tudo dependesse do seu próprio comportamento. Marque a alternativa que
apresenta um componente de ética e cidadania.
a) Cidadãos esclarecidos podem ajudar os marginalizados do sistema e
inseri-los no contexto social adequado.
b) A população da terra aumenta, mas os recursos naturais continuam os
mesmos, consequentemente são geradas enormes quantidades de
detritos.
c) O transporte público tornou-se uma opção ultrapassada e o mundo ficou
refém do automóvel, inviabilizando ou complicando os deslocamentos.
d) O zelo pela saúde individual não interfere na coletividade, cabendo a cada
cidadão definir a própria conduta.
16. A doença de chagas, também conhecida como tripanossomíase
americana transmitida pelo inseto barbeiro contaminado com o protozoário
Trypanossoma cruzi. Constitui reservatório deste protozoário, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Gambá;
Jacaré;
Cão;
Tamanduá.
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17. Considerando a Portaria Nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, marque a
alternativa INCORRETA.
a) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde, ordenadora do cuidado e
coordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
b) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as
pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território,
considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
c) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia,
crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de
saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física,
intelectual, funcional e outras.
d) A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção
Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções,
como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e
as diretrizes definidas neste documento.
18. Equipe de Saúde da Família é a estratégia prioritária de atenção à saúde
e tem como objetivo:
a) monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo o registro de elogios,
críticas ou reclamações.
b) a classificação de risco e encaminhamento responsável de acordo com as
necessidades apresentadas.
c) a reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos
do Sistema Único de Saúde.
d) garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso ao Sistema Único
de Saúde (SUS).
19. No Brasil existe uma rede pública de saúde para diagnóstico e
tratamento da malária. Constituem maneiras de prevenção da doença,
EXCETO:
a) Utilizar mosquiteiros impregnados ou não de inseticidas.
b) Drenagem e obras de saneamento para eliminação dos criadouros do
vetor.
c) Coletar material para diagnóstico laboratorial de acordo com as
orientações técnicas.
d) Informar à população sobre a doença e da necessidade de procurar a
unidade de saúde ao apresentar os primeiros sintomas e orientar sobre a
importância do tratamento.
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20. Doença intestinal infecciosa aguda causada por uma bactéria que
provocou uma pandemia por volta do ano1860 estendendo-se do vale do rio
Ganges ao norte da África.
a)
b)
c)
d)

Gastroenterite;
Cólera;
Febre do Nilo;
Amebíase.
PROVA DE PORTUGUÊS
Brio das estrelas

Quanto mais escuro o céu, maior a possibilidade de se ouvir estrelas.
Ora, direis... Quantas vezes não conseguimos ver uma saída para os
desafios da vida. Aos nossos olhos parece impossível. Mas talvez não aos
nossos ouvidos.
Ainda que o momento seja engolido pela escuridão do desespero,
adentrando-se, cada vez mais, à treva da melancolia, há um insólito tinir que
aguarda o ouvido atento. Quando estamos cabisbaixos, olhando só para o
fundo do poço, talvez não escutemos o que retine no imo do escuro e
tenebroso. Assim nos tornamos escravos do abismo e nos afundamos em
nós mesmos.
Todavia, somente a ousadia e o querer mudar nos permitirá olhar para
cima e escutar a imensidão de estrelas que aguardam nossa atenção. E é
nesse escuro que devemos fixar a mente para percebermos a sinfonia de
possibilidades que ecoam. Basta armar-se da intrepidez e novamente crer no
céu. Nenhuma nebulosidade será suficiente para demover quem percebe o
brilho mais intenso: aquele que refulge no silêncio de nós mesmos.
E o brio de novas estrelas se fará ouvir, engendrando noites mais
serenas, trevas mais sonoras. Então perceberemos que todo dia precisa de
uma noite e que toda noite tem estrelas, mesmo que não as enxerguemos, à
espera apenas da vontade para apreciá-las.
(MENDONÇA, Tulius – Livro Entreatos – Páginas Editora – p.33)
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21. Após a leitura do texto, pode-se afirmar que, em seu sentido global, fica
subentendido que a visão do autor é:
a) Uma visão pessimista, pois o autor deixa claro que não há como ter uma
nova possibilidade se o que se faz treva é bem maior que o que possa
trazer dias melhores.
b) Uma visão totalmente imparcial, mas ao mesmo tempo, ele deixa claro,
que para todos há uma predestinação, ou seja, situações imutáveis que
não há como mudar.
c) Uma visão de grande incredulidade frente aos desafios da vida, deixandose entregar às mazelas da vida, uma vez que não se pode haver solução
para muitos desafios da vida.
d) Uma visão otimista sobre a vida em que os problemas existem, mas
passam e precisamos acreditar em novas possibilidades.
22. “Ainda que o momento seja engolido pela escuridão do desespero,
adentrando-se, cada vez mais, à treva da melancolia, há um insólito tinir que
aguarda o ouvido atento.” Pode-se inferir nesse trecho:
a) Que as situações são mutáveis e nada se faz por todo estagnado, pois a
vida nos surpreende com momentos difíceis, mas nada que não possa ter
uma nova conquista.
b) Que as situações são imutáveis e não há nada que possa trazer uma
nova versão aos fatos.
c) Que somos consequências de nossas escolhas e não adianta reclamar,
mas sim aceitar os malefícios que a vida nos proporcionou por nossas
próprias escolhas.
d) Ninguém é capaz suficiente de fazer um novo momento, quando as
situações estão num grau totalmente incapaz de ser solúveis.
23. “Ainda que o momento seja engolido pela escuridão do desespero,
adentrando-se, cada vez mais, à treva da melancolia, há um insólito tinir
que aguarda o ouvido atento. O trecho destacado estabelece em relação ao
posterior uma:
a)
b)
c)
d)

Proporcionalidade;
Finalidade;
Condição;
Concessão.
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24. “Todavia, somente a ousadia e o querer mudar nos permitirá olhar para
cima e escutar a imensidão de estrelas que aguardam nossa atenção.” A
palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por:
a)
b)
c)
d)

Portanto;
Contanto;
Entretanto;
Porquanto.

25. “Todavia, somente a ousadia e o querer mudar nos permitirá olhar para
cima e escutar a imensidão de estrelas que aguardam nossa atenção.” Os
termos destacados exprimem, respectivamente, funções:
a)
b)
c)
d)

Complemento verbal – complemento verbal;
Circunstância de lugar – complemento verbal;
Circunstância de tempo – complemento nominal;
Complemento verbal – circunstância de lugar.

26. “Todavia, somente a ousadia e o querer mudar nos permitirá olhar para
cima e escutar a imensidão de estrelas que aguardam nossa atenção.” Uma
palavra que resume esse trecho de acordo com o contexto em si e o sentido
global do texto é:
a)
b)
c)
d)

Persistência;
Pessimismo;
Vingança;
Negligência.

27. “Todavia, somente a ousadia e o querer mudar nos permitirá olhar para
cima e escutar a imensidão de estrelas que aguardam nossa atenção.” As
palavras destacadas são respectivamente:
a)
b)
c)
d)

Pronome pessoal do caso reto – pronome possessivo;
Pronome pessoal do caso oblíquo – pronome possessivo;
Pronome pessoal do caso oblíquo – pronome demonstrativo;
Pronome pessoal do caso reto – pronome demonstrativo.
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28. “Nenhuma nebulosidade será suficiente para demover quem percebe o
brilho mais intenso: aquele que refulge no silêncio de nós mesmos.” As
palavras destacadas, estilisticamente são:
a) Personificações fazendo referência a ações de seres inanimados que
representam situações da vida.
b) Eufemismo para suavizarem todos os momentos desagradáveis e
imutáveis da vida.
c) Metáforas que representam tanto as dificuldades quanto a esperança de
dias melhores.
d) Hipérboles para demonstrarem a intensidade de certos problemas na vida
de forma tão exacerbada; reforçando a impossibilidade de uma nova
conquista.
29. “E o brio de novas estrelas se fará ouvir, engendrando noites mais
serenas, trevas mais sonoras”. Levando em consideração o verbo
destacado, é CORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)

Encontra-se no futuro do presente do indicativo;
Encontra-se no presente do indicativo;
Encontra-se no futuro do pretérito do subjuntivo;
Encontra-se no pretérito perfeito do indicativo.

30. “Então perceberemos que todo dia precisa de uma noite e que toda noite
tem estrelas, mesmo que não as enxerguemos, à espera apenas da vontade
para apreciá-las.” Em relação à palavra destacada, o acento indicador de
crase, pode-se afirmar:
a) Foi empregado inadequadamente por estar antecedido a um verbo.
b) Foi empregado adequadamente por se referir a uma locução, formada
pela junção da preposição “a” e o artigo “a” antecedidos a um substantivo
feminino.
c) Foi empregada de forma adequada por ser um termo regido pelo verbo
enxergar.
d) Poderia ser um tipo de emprego facultativo, ou seja, podendo ou não
empregar a crase, por se referir a uma probabilidade de ação.
PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
31. O MS-Excel 2016 fornece diversas funções pré-definidas para ajudar na
elaboração de uma planilha. Assinale a alternativa que apresenta uma
função pertencente à categoria TEXTO, na versão em Português:
a)
b)
c)
d)

Soma;
Se;
Direita;
Média.
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32. Pode-se afirmar que a função pré-definida do MS-Excel 2016, versão
português, denominada SEGUNDO pertence à categoria:
a)
b)
c)
d)

Estatística;
Banco de Dados;
Texto;
Data e Hora.

33. No MS-Windows 7 e 10, a combinação de teclas Ctrl + Shift +Esc está
associada à abertura do:
a)
b)
c)
d)

Painel de Controle;
User Documents;
Gerenciamento de Tarefas;
Área de trabalho.

34. No MS- Word 2016, ao clicar no menu “Inserir” são exibidas várias
ferramentas para os usuários. O símbolo abaixo se refere a qual dessas
ferramentas:

a)
b)
c)
d)

Inserir caixa de texto;
Inserir formas;
Inserir letras;
Inserir comentários.

35. São funções existentes no MS-Excel 2013 pertencentes à categoria
Lógica, versão em português, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Verdadeiro;
Minúscula;
Falso;
Não.

36. Considerando o Ms-Windows 7, o que são os Atalhos?
a)
b)
c)
d)

Botões de configuração;
Acesso rápido às pastas ou arquivos;
Programas do MS-Windows;
Recursos para cópia de arquivos.
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37. Sobre navegação na internet, a função do botão em destaque na imagem
abaixo é:

a)
b)
c)
d)

Avançar página;
Atualizar página;
Voltar para página anterior;
Página default.

38. No MS-Windows 7, a Área de trabalho se trata da:
a)
b)
c)
d)

Tela inicial após logon;
Tela auxiliar dos meus documentos;
Tela de controle de configurações;
Tela de ajustes de sons.

39. Assinale a alternativa que apresenta uma funcionalidade pertencente à
categoria “Hardware e Sons” do painel de controle do MS-Windows 7:
a)
b)
c)
d)

Adicionar um dispositivo;
Verificar o status do computador;
Otimizar exibição visual;
Alterar o tema.

40. Considere a planilha abaixo, construída no Ms-Excel 2007.

A célula cujo conteúdo é 10.000,00 é a:
a)
b)
c)
d)

2A;
A2;
AA2;
22A.
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato ao final da prova.
CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO)
RESPOSTAS DE 1 A 10

RESPOSTAS DE 11 A 20

RESPOSTAS DE 21 A 30

RESPOSTAS DE 31 A 40

1

A

B

C

D

11

A

B

C

D

21

A

B

C

D

31

A

B

C

D

2

A

B

C

D

12

A

B

C

D

22

A

B

C

D

32

A

B

C

D

3

A

B

C

D

13

A

B

C

D

23

A

B

C

D

33

A

B

C

D

4

A

B

C

D

14

A

B

C

D

24

A

B

C

D

34

A

B

C

D

5

A

B

C

D

15

A

B

C

D

25

A

B

C

D

35

A

B

C

D

6

A

B

C

D

16

A

B

C

D

26

A

B

C

D

36

A

B

C

D

7

A

B

C

D

17

A

B

C

D

27

A

B

C

D

37

A

B

C

D

8

A

B

C

D

18

A

B

C

D

28

A

B

C

D

38

A

B

C

D

9

A

B

C

D

19

A

B

C

D

29

A

B

C

D

39

A

B

C

D

10

A

B

C

D

20

A

B

C

D

30

A

B

C

D

40

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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