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INSTRUÇÕES 

 
 
1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
2.  O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
3. A duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas,  incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas 

perguntas aos Fiscais. 
5. A prova é INDIVIDUAL , sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
7.  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta. 
9. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a. Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b. Assine no local indicado; 
c. Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul 

ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão; 
d. Não o amasse, nem dobre. 
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ODONTOLOGIA 
 
 

 
  

QUESTÕES GERAIS 
  

 
1. Sobre a temática Gestão e Planejamento de Serviços de Saúde, assinale a alternativa FALSA:  
 
a) O planejamento no SUS é de responsabilidade de apenas uma das três esferas da federação, 

sendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem desenvolver suas 

respectivas atividades de maneira individualizada, sem necessidade de integração de informações 

dos municípios, estados e federação. Assim, as atividades de planejamento são desenvolvidas de 

forma individual, em cada uma das esferas, em seus respectivos territórios, e não precisam levar em 

conta as atividades das demais esferas. 

b) O planejamento no SUS deve ter como base territorial as regiões de saúde, uma vez que essas 

são os espaços geográficos fundamentais de garantia da integralidade das ações e serviços de 

saúde para a população no SUS. A Região de Saúde representa a unidade de referência para a 

análise da dinâmica socioeconômica e da situação de saúde da população, o dimensionamento da 

capacidade instalada de produção de serviços, o levantamento dos recursos fiscais, dos profissionais 

e equipamentos disponíveis e para a projeção de uma imagem-objetivo da rede de atenção à saúde. 

c) O planejamento consiste em uma ação estratégica da gestão pública, pois reorienta os programas 

e os projetos governamentais e impacta na eficiência, eficácia e efetividade da ação das políticas de 

saúde. 

d) Planejar significa definir prioridades, mobilizar recursos e esforços em prol de objetivos 

conjuntamente estabelecidos, dentro de uma lógica transparente e dinâmica com o objetivo de 

orientar os processos do Sistema de Saúde em seus vários espaços. 

 
2. Para garantir a segurança do paciente nos serviços de saúde, o Ministério da Saúde instituiu a 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 36, de 25 de julho de 2013. Assinale a afirmativa 

INCORRETA sobre esta Resolução: 

 

a) Esta Resolução tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a 

melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

b) Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis 

ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. 



c) Cultura da segurança compreende um conjunto de valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, 

substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à 

saúde. 

d) Um evento adverso caracteriza-se por um incidente que não resulta dano à saúde, porém deve ser 

monitorado e acompanhado por ser um near miss. 

 

3. Segundo a Portaria n.1600, de 7 de julho de 2011, NÃO são diretrizes da Rede de Atenção às 

Urgências: 

 

a) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em 

todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e 

necessária aos diferentes agravos. 

b) Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas 

suas necessidades de saúde. 

c) Articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes de 

saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção. 

d) Regionalização e Hierarquização dos pontos de atenção da rede de atenção à saúde, tendo a 

Atenção Básica como ponto de comunicação.  

 

4. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde é CORRETO afirmar: 

 

a) O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC); o Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) são exemplos de 

sistemas de informação de abrangência nacional do Sistema Único de Saúde. 

b) Sistema de informação é o conjunto de equipamentos que apenas coleta dados em uma 

organização. Os dados coletados não podem subsidiar a tomada de decisão nos níveis municipal, 

estadual e federal. 

c) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) tem como objetivo o registro de 

Procedimentos de alta complexidade ou alto custo. 

d) As ações do Programa de pré-natal são registradas no Sistema de Informações do Programa 

Nacional de Imunizações. 

 

5. De acordo com a Política Nacional de Humanização, são objetivos do acolhimento: 

 

a)  Acolher e escutar a queixa, os medos e as expectativas do usuário. 

b) Encaminhar exclusivamente ao serviço de psicologia para identificação de riscos e 

vulnerabilidades do indivíduo. 

c) Prestar atendimento pontual, ainda que não seja resolutivo. 



d) O acolhimento deve ser resolutivo, ou seja, não deve resultar em encaminhamento a outros 

serviços. 

 

6. Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das 

equipes que atuam na Atenção Básica, a Política Nacional de Atenção Básica (2017) recomenda a 

seguinte quantidade de população adscrita:  

 

a) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 5.000 

pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica. 

b) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 1.000 

pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica. 

c) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 

3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção 

Básica. 

d) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 10.000 

pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica. 

 

7. Considerando a Resolução nº 588, de 12 de julho de 2018, que institui a Política Nacional de 

Vigilância em Saúde (PNVS), associe o conceito com sua respectiva definição: 

 

I - Vigilância em saúde ambiental 

II - Vigilância em saúde do trabalhador 

III - Vigilância epidemiológica 

IV - Vigilância sanitária 

 

(  ) conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e 

adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não-transmissíveis, e 

agravos à saúde. 

(   ) conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos 

fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a 

finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e monitoramento dos 

fatores de riscos relacionados às doenças ou agravos à saúde. 

(   ) conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços do interesse da saúde. Abrange a prestação de serviços e o controle de bens de consumo 

que, direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e 

processos, da produção ao consumo e descarte. 



(  ) conjunto de ações que visam promoção da saúde, prevenção da morbimortalidade e redução de 

riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora, por meio da integração de ações que 

intervenham nas doenças e agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de 

desenvolvimento, de processos produtivos e de trabalho. 

 

A sequência CORRETA das respostas é a seguinte: 

 

a) I,II,III,IV 

b) IV.III.II.I 

c) I,IV,III,II 

d) III, I, IV,II 

 

8. Considerando a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é INCORRETO afirmar que:  

a) A PNVS é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter universal, 

transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de 

responsabilidade exclusiva do poder público. 

b) Vigilância em saúde define-se como um o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, 

análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde.  

c) A PNVS pressupõe o planejamento entre as vigilâncias, com identificação de prioridades para 

atuação integrada com base na análise da situação de saúde e no mapeamento das atividades de 

produção, consumo e infraestrutura e com potencial impacto no território. 

d) A vigilância sanitária refere-se à situação que demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

 

9. Para a efetivação das diferentes Políticas Públicas é de suma importância que os serviços tenham 

como base os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) que de acordo com o Ministério 

da Saúde:   

 

 I – São documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde. 

II – Devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, 

efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. 

III – Estabelecem o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, 

quando couber; as posologias recomendadas e os mecanismos de controle clínico. 

 

Considerando as afirmações acima:  

a) Somente a I e II estão corretas. 

b) Somente a I está correta. 

c) Somente a III está correta.  

d) Todas estão corretas. 



 

10. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde assinale a alternativa CORRETA:  

a) Entende-se como integralidade da assistência como um conjunto articulado e contínuo de ações e 

serviços preventivos e curativos, somente no âmbito coletivo e direcionado a alta complexidade.  

b) Deve-se buscar centralização político-administrativa com direção única para facilitar a organização 

dos serviços e garantir a igualdade da assistência com vistas à regionalização e hierarquização da 

rede de serviços.  

c) O princípio da Integralidade é compreendido como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 

de complexidade do sistema.  

d) O princípio da preservação da autonomia refere-se a não divulgação de informações quanto ao 

potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

  
11. A pandemia de COVID19 trouxe muitas mudanças nos cuidados com a biossegurança nos 

atendimentos odontológicos devido à produção de aerossóis. Considerando os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), assinale aquele que é indispensável para proteção contra o vírus da 

COVID19 no atendimento odontológico: 

 

a) Protetor facial (Faceshield). 

b) Máscara N95. 

c) Avental Impermeável. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

12. Na sala de espera da clínica odontológica, existem precauções padrão que devem ser seguidas 

por todos os pacientes independente da suspeita ou não de infecção por COVID19. Considerando 

estas precauções, assinale a alternativa INCORRETA:  

 

a) Espaçar cadeiras com distância de 1 metro por pessoa. 

b) O ambiente precisa estar bem ventilado. 

c) Na sala de espera não é necessário o uso da máscara. 

d) Prover dispensadores com álcool 70% para a higiene das mãos. 

 

13. A desinfecção das superfícies do ambiente clínico deve ser feita: 

a) da área menos contaminada para mais contaminada. 

b) alças de refletores não necessitam de desinfecção. 

c) de baixo para cima. 



d) de fora para dentro. 

 

14. A cárie é uma doença que causa alterações progressivas no conteúdo mineral dos dentes, mas 

essas lesões podem ser interrompidas ou revertidas. Trata-se de uma doença complexa causada 

pelo desequilíbrio no balanço entre o mineral do dente e o fluido do biofilme. Em relação à cárie, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Trata-se de uma doença causada somente pela dieta. 

b) Pode se localizar em superfícies dentárias lisas ou sulcos. 

c) Pode ser cavitada e não cavitada. 

d) Pode estar ativa ou inativa. 

 

15. As doenças periodontais são infecções provocadas por microrganismos que colonizam as 

superfícies dentárias. Sobre a periodontite, assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Seu principal fator etiológico é o biofilme dental. 

II. O controle do biofilme dental é fundamental para a prevenção das doenças periodontais. 

III. Toda a gengivite evolui para uma periodontite. 

 

a) I está correta. 

b) II está correta. 

c) III está correta. 

d) I e II estão corretas. 

 

16. A remoção frequente do biofilme dental pelo próprio indivíduo é o meio mais efetivo de evitar a 

instalação e a progressão da cárie e da doença periodontal. Sobre as formas de controle do biofilme 

dental, é CORRETO afirmar que: 

 

a) A remoção mecânica do biofilme é realizada por meio da escovação e uso do fio dental. 

b) As escovas dentárias necessitam ser substituídas somente a cada dois anos. 

c) O fio dental não é necessário se o paciente faz uma boa higiene bucal. 

d) O controle mecânico pode ser feito com enxaguatórios bucais. 

 

17. Considerando os protocolos do Ministério da Saúde para Atenção Odontológica no contexto da 

Covid19, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Os ambientes devem ficar fechados para evitar a circulação de ar. 

b) Deve-se higienizar as mãos antes de tocar o paciente. 



c) Não existe uma sequência para fazer a paramentação. 

d) Não existe um padrão para a desparamentação. 

 

18. Orientar sobre a forma de fazer a higiene bucal é tão importante quanto motivar o paciente a 

realizar um controle do biofilme dental efetivo. Portanto, deve ser considerado que: 

 

a) esse processo exige motivação por parte do paciente, acompanhada de estímulo e reforço 

constantes.  

b) estimular a habilidade manual é essencial para estabelecer um processo eficaz de controle do 

biofilme. 

c) o controle do biofilme dental deve ser estimulado continuamente com diferentes estratégias de 

motivação para consolidar o conhecimento. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

19. Com relação às estratégias de motivação dos pacientes para a higiene bucal, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) Demonstrar como os dispositivos funcionam e deixar o paciente praticar.  

b) Ameaças devem ser realizadas sempre. 

c) Valorizar as melhoras nas consultas seguintes, mesmo que estas sejam modestas.  

d) Sempre utilizar reforços positivos. 

 

20. O flúor é o principal agente anticárie usado na odontologia e tem sido indicado como o maior 

responsável pela diminuição dos índices de cárie no mundo. Assinale a forma de utilização do flúor 

mais acessível e com maior impacto para toda a população: 

 

a) Bochechos fluorados. 

b) Fluoretação da água de abastecimento. 

c) Aplicação de verniz com flúor. 

d) Aplicação de flúor gel. 

 

21. O profissional de saúde bucal deve conhecer a população da área de abrangência da sua 

unidade de saúde. O atributo da atenção primária que considera as características culturais da 

população é: 

a) Coordenação do cuidado. 

b) Universalidade. 

c) Competência cultural. 

d) Primeiro contato. 



22. O cirurgião-dentista também deve considerar a família como o sujeito da atenção. Este atributo da 

atenção primária é denominado: 

 

a) Coordenação do cuidado. 

b) Universalidade. 

c) Centralização familiar. 

d) Primeiro contato. 

 

23. O distúrbio na formação dos elementos dentários, pela ingestão crônica de flúor, que se manifesta 

como visíveis de opacidade do esmalte devido a alterações no processo de mineralização é 

diagnosticado como: 

 

a) Amelogênese imperfeita. 

b) Fluorose dentária. 

c) Dentina esclerosada. 

d) Dentinogênese imperfeita. 

 

24. As equipes de saúde bucal têm muitas atribuições comuns na atenção primária. Assinale a 

alternativa que corresponde a uma dessas atribuições: 

 

a) Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde. 

b) Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação. 

c) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 

d) Promover o intercâmbio de experiências entre os diversos municípios. 

 

25. A linha de cuidado em saúde bucal do Paraná utiliza classificação de risco de urgências baseada 

no Protocolo de Manchester. Conforme esta classificação, correlacione os sintomas com suas 

respectivas classificações/encaminhamentos: 

 

I. Dor dentária moderada à intensa. 

II. Usuário com dor dentária leve. 

III. Hemorragia intensa. 

 

A. Vermelho – encaminhamento ao hospital de referência. 

B. Amarelo – atendimento em até 1 hora. 

C. Azul – atendimento em até 4horas. 

 



Assinale a alternativa CORRETA: 

a) IC – IIB – IIIA 

b) IB - IIC – IIIA 

c) IB – IIA – IIIC 

d) IC – IIA – IIIB 

 

26. Rosa leva sua filha Amanda de 6 (seis) anos à unidade básica de saúde Monte Feliz, com a 

seguinte queixa: “Minha filha não sente dor, mas o dente de leite não quer cair e o outro dente já está 

aparecendo.” Considerando a orientação da Linha de Cuidado em Saúde Bucal, este caso deve ser 

classificado como: 

 

a) Amarelo, devido à dor intensa presente com períodos de acalmia. 

b) Vermelho, necessitando de atendimento hospitalar. 

c) Azul, podendo o atendimento ser programado para outro dia. 

d) Verde, devido à dor intensa que sente. 

 

27. De acordo com a Linha de Cuidado em Saúde Bucal do Paraná, o diagnóstico dos problemas de 

má oclusão deve ser incluído no rol de procedimentos realizados pelos profissionais da Atenção 

Primária à Saúde. A prevenção dos fatores de risco à má oclusão deve incluir, EXCETO: 

a) Estímulo à amamentação. 

b) Controle de hábitos deletérios, como: onicofagia e mordiscamento. 

c) Estímulo ao uso de chupeta. 

d) Manejo de espaços em caso de perda precoces de dentes decíduos. 

 

28. Júlia, 7 (sete) anos, apresenta uma vesícula de coloração azulada na região onde deveria 

erupcionar o 11. A mãe relatou para a cirurgiã-dentista da Unidade de Saúde que ela perdeu o 

elemento 51 aos 4 (quatro) anos devido a uma queda de bicicleta.  A radiografia periapical confirma a 

existência do elemento 11. O quadro clínico é característico de: 

 

a) Cárie precoce. 

b) Gengivo estomatite herpética aguda. 

c) Úlceras traumáticas. 

d) Hematoma de erupção. 

 

29. No caso de Júlia, se não houver erupção do 11 no período esperado, o tratamento indicado é 

realizar uma: 

 

a) exodontia do 11. 

b) marsupialização de cisto. 



c) ulectomia. 

d) remoção do freio labial. 

 

30. O caso de Júlia deve ser resolvido prioritariamente em: 

 

a) Unidade Básica de Saúde. 

b) Centro de Especialidades Odontológicas. 

c) UPA. 

d) Serviço hospitalar de alta complexidade. 

 

31. Os vasoconstritores são adicionados aos anestésicos por possuírem importantes efeitos. 

Considerando os efeitos dos vasoconstritores, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Reduzem o tempo de ação dos anestésicos locais. 

b) Possuem efeito vasodilatador, contribuindo para o controle da hemorragia. 

c) Possuem efeito vasoconstritor, contribuindo para o controle da hemorragia. 

d) Seu uso é seguro em pacientes com hipertensão arterial grave. 

 

32. O Tratamento Restaurador Atraumático ou ART tem sido utilizado em Odontopediatria como 

estratégia de controle de cárie dentária. Uma de suas principais vantagens dessa técnica é utilizar 

como material restaurador:  

 

a) o amalgama.  

b) a resina fotopolimerizavel. 

c) o cimento de hidróxido de cálcio. 

d) o cimento de ionômero de vidro. 

 

33. As exposições ocupacionais a materiais biológicos potencialmente contaminados constituem um 

sério risco aos profissionais de saúde. São transmitidas por via aérea e por sangue, respectivamente: 

 

a) Influenza e tuberculose. 

b) COVID19 e hepatite B. 

c) Hepatite B e AIDS. 

d) AIDS e influenza. 

 

34. As doenças crônicas envolvem as doenças cardiovasculares, as neoplasias (câncer bucal), as 

doenças respiratórias e diabetes mellitus. Essas doenças apresentam fatores de risco em comum e 



podem contar com uma abordagem comum para sua prevenção. São formas de prevenir o câncer 

bucal, EXCETO: 

 

a) Não fumar. 

b) Ter uma alimentação saudável 

c) Exposição ao sol com protetor solar 

d) Consumir frequentemente bebidas alcoólicas 

 

35. O cirurgião-dentista comete uma infração ética quando: 

 

a) comunica às autoridades sanitárias condições de trabalho indignas e insalubres. 

b) Solicita que a auxiliar de saúde bucal exerça funções para as quais não tem competência técnica. 

c) guarda sigilo acerca das informações adquiridas no desempenho de suas funções. 

d) zela pela saúde e pela dignidade do paciente. 

 

36. Jorge, 25 anos, foi examinado pela dentista da equipe de saúde da família e registrou: 4 (quatro) 

dentes cariados, 2 (dois) molares extraídos, 1(um) pré-molar com extração indicada e 10 dentes 

restaurados. O índice CPOD de Jorge é: 

 

a) 14. 

b) 15. 

c) 16. 

d) 17. 

 

37. Rosalvo, 60 anos, agricultor, relata que tem uma “ferida” na boca há mais de um mês, “que dói e 

sangra”. Frente à queixa do paciente, assinale a conduta CORRETA durante o exame: 

 

I. A anamnese é uma etapa importante da avaliação e pode fornecer informações essenciais 

para o fechamento do diagnóstico. 

II. Os sintomas da lesão são bem característicos, o que dispensa a realização de anamnese. 

III. No exame extrabucal, avaliar os linfonodos da região cervical, submandibular e 

submentonianos. 

 

a) I está correta. 

b) II está correta. 

c) I e III estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

 



38. As lesões brancas da mucosa bucal são observadas frequentemente na rotina clínica do 

cirurgião-dentista. Sobre essas lesões, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Queilite actínica é uma lesão potencialmente maligna. 

b) Carcinoma espinocelular é uma lesão benigna. 

c) Candidíase pseudomembranosa é uma lesão infecciosa. 

d) Leucoplasia é uma lesão potencialmente maligna. 

 

39. Com relação à fluorose dentária, pode-se AFIRMAR  que: 

 

a) Não ocorre simetricamente em ambos os lados da arcada. 

b) Ocorre quando jovens de 15 a 18 anos ficam expostos ao excesso de flúor. 

c) A severidade das alterações causadas nos dentes depende da dose e do tempo de exposição ao 

flúor. 

d) O índice DAI é utilizado para mensurar o grau de fluorose dentária. 

 

40. O uso do flúor de forma sistêmica e coletiva, ocorre por meio de: 

 

a) Ingestão de água de abastecimento público fluoretada. 

b) Uso de dentifrícios fluoretados. 

c) Aplicação flúor gel. 

d) Aplicação de verniz fluorado. 

 

 

 

 

 



GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 
DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-

RESPOSTA 

                                 Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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