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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. 
 
 
 
 
 
 
                                                          

 

 

 

 

 



                                                                              

 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA  

ODONTOLOGIA 
  

 
  

QUESTÕES GERAIS 
  

1. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e marque V para 

VERDADEIRO e F para FALSO. 

 

(  ) Entre os objetivos do SUS, está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 

(   ) Entre os objetivos do SUS, está a assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

(   ) Não está incluída no âmbito de atuação do SUS a ordenação da formação de recursos 

humanos na área de saúde. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

a) V;V;V. 

b) V;V;F. 

c) F;V;F. 

d) F;V;V. 

 

2. Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 

as afirmativas abaixo: 

 

I. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, exceto nos aspectos econômicos e financeiros. 

II. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 

III. Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em 

regimento organizado pelas Secretarias de Saúde.   

IV. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 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 nos níveis correspondentes. 

 

 



                                                                              

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e IV. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas IV. 

 

3. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é CORRETO afirmar: 

 

a) Trata-se de 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) A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os 

serviços de saúde públicos, excetuando-se os serviços privados. 

c) Entre as diretrizes da PNVS está a de abranger ações voltadas à saúde pública, com 

intervenções individuais ou coletivas, prestadas por serviços de vigilância sanitária e 

epidemiológica. Desde 2020, as ações em saúde do trabalhador não fazem parte da PNVS. 

d) As estratégias para organização da Vigilância em Saúde não necessitam contemplar a 

proposição e produção de indicadores para monitoramento e avaliação da situação de 

saúde, pois essa é uma atribuição das Direções das Secretarias de Saúde. 

 

4. Sobre a Política Nacional de Humanização, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A PNH é uma política nacional que busca qualificar o modo de atenção e gestão na rede do 

SUS, incluindo trabalhadores, usuários e gestores.  

b) A PNH ainda não pode ser implantada em qualquer unidade/serviço ou secretaria de saúde, 

pois não se adéqua a todas as políticas do SUS.  

c) A PNH depende da decisão política e também da adesão dos trabalhadores, gestores e 

usuários do SUS para existir. 

d) A inclusão de gestores, trabalhadores e usuários na produção de saúde pode ocorrer por 

meio de Acolhimento, Grupo de Trabalho de Humanização, Escuta qualificada, entre 

outros. 

 

5. Sobre as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), é INCORRETO afirmar: 

 

a) O acolhimento se constitui como uma ferramenta tecnológica relacional de intervenção na 

escuta, na construção de vínculo, na garantia do acesso com responsabilização e na 

resolutividade dos serviços.  



                                                                              

b) Pode-se dizer que uma atitude acolhedora é uma atitude atenta, que considera a diversidade 

cultural, racial e étnica. 

c) O acolhimento deve ocorrer em uma sala específica, no momento da chegada do usuário no 

serviço de saúde. 

d) Entre os objetivos do acolhimento estão: escutar a queixa, os medos e as expectativas do 

usuário; identificar os riscos e a vulnerabilidade e perceber a avaliação do próprio usuário em 

relação à sua condição. 

 

6. Sobre os princípios da Bioética, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A autonomia é a capacidade de autodeterminação da pessoa, isto é, o quanto ela pode 

gerenciar sua própria vontade, livre da influência de outras pessoas. 

II. A justiça significa “fazer o bem”, ou seja, ofertar o melhor tratamento ao paciente. 

III. O conceito de equidade costuma ser acrescentado ao de justiça. Equidade se refere a dar a 

cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades. 

 

Estão CORRETAS: 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

 

7. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (2017), são atribuições dos 

profissionais da atenção básica: 

 

a) Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita nas regiões centrais, ao 

longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às 

necessidades de cuidados curativistas, permitindo a longitudinalidade do cuidado. 

b) Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas 

sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e 

a longitudinalidade pelas equipes que atuam na Atenção Básica. 

c) Praticar cuidado exclusivamente em nível coletivo, visando propor intervenções que possam 

influenciar os processos saúde-doença em grupos. 

d) Participar da compra dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. O 

gerenciamento dos insumos fica sob-responsabilidade da atenção secundária. 

 



                                                                              

8. Muitos países estão trabalhando no sentido de implementar uma abordagem ligada aos 

determinantes sociais. De acordo com os princípios e pré-requisito para a tomada de ações, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Para que ações sobre os determinantes sociais reduzam as iniquidades em saúde, é 

preciso trabalhar com ações de curto prazo, com implementação continuada. 

b) Uma distribuição equitativa do bem-estar e da saúde precisa se transformar em uma meta 

prioritária não só para o governo, como para a sociedade como um todo. 

c) É essencial que ações sobre os determinantes sociais sejam coordenadas entre si e 

coerentes. 

d) O monitoramento e a avaliação são cruciais para que se possa saber se a abordagem 

está impactando verdadeiramente os determinantes e a equidade em saúde. 

 

9. Sobre a Rede de Atenção às Urgências, analise as afirmativas abaixo: 

 

(   ) A Atenção Básica em Saúde tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do 

vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente 

adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando 

necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades. 

(   ) A Atenção Básica em Saúde tem como objetivo a transferência/encaminhamento a outros 

pontos de atenção, uma vez que o atendimento de emergências não é realizado em Unidades 

Básicas de Saúde. 

(   ) A UPA 24h objetiva reunir esforços para garantir a integralidade na assistência em 

situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas.  

(   ) Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) é o estabelecimento de saúde de 

complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede 

Hospitalar. 

 

A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

a) V,F,F,V. 

b) V,V,F,V. 

c) V,F,V,V. 

d) V,V,F,F. 

 

10. Sobre os conceitos relacionados à Segurança do Paciente, analise os termos abaixo e 

depois relacione aos conceitos correspondentes: 

 

1) Dano 



                                                                              

2) Incidente 

3) Evento adverso 

4) Cultura da segurança 

 

(  ) se refere a um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário à saúde. 

(    )  consiste em um incidente que resulta em dano à saúde. 

(  ) comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, 

incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser 

físico, social ou psicológico. 

( ) 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. 

 

a) 2; 1; 3; 4. 

b) 1; 2; 3; 4. 

c) 1; 3; 2; 4. 

d) 2; 3; 1; 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              

 
 
 
         PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA   

ODONTOLOGIA 

 

 

 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

  
11. A cárie é considerada uma doença complexa, multifatorial e açúcar biofilme-dependente, 

pois os microorganismos utilizam vários tipos de açúcares como fonte de energia, produzindo 

ácidos que desmineralizam as superfícies dentárias resultando em lesões. Em relação aos 

aspectos clínicos da cárie, aponte a alternativa CORRETA: 

a) A lesão de cárie ativa em superfície de esmalte é branca e tem a superfície rugosa e opaca. 

b) A lesão de cárie inativa em superfície de esmalte é branca e tem a superfície rugosa e 

opaca. 

c) A cárie secundária ocorre na estrutura dental hígida. 

d) A cárie primária é aquela que ocorre nas margens de uma restauração. 

 

12. Dentre os principais agravos que acometem a cavidade oral, o câncer bucal é bastante 

preocupante do ponto de vista da saúde pública, visto que quando é detectado encontra-se em 

estágios avançados. São considerados fatores de risco para o câncer bucal: 

 

a) Exposição ao amianto, biofilme dentário e exposição solar. 

b) Etilismo, tabagismo e biofilme dentário. 

c) Etilismo, biofilme dentário e exposição solar. 

d) Tabagismo, etilismo e exposição ao amianto. 

 

13. Kátia, 21 anos, procura a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), pois está sentindo dor 

intensa na região do 38. Foi constatado durante o exame clínico que trata-se de uma lesão 

aguda, com presença de edema e infecção envolvendo o capuz pericoronário do 38. A 

paciente relata ter dificuldade para abrir a boca. Considerando os aspectos apresentados, o 

diagnóstico é:  

 

a) Gengivoestomatite herpética aguda. 

b) Pericoronarite. 

c) Abcesso periapical agudo. 



                                                                              

d) Pulpite aguda. 

 

14. O tratamento mais adequado para este caso é: 

 

a) É necessário fazer uma gengivectomia em toda a hemiarcada esquerda e aplicação de 

cimento cirúrgico. 

b) Irrigação abundante do interior do capuz com água morna para remover resíduos e 

exsudato e colocação de um antisséptico.   

c) A infecção é autolimitante, não necessitando de intervenção; dura de 7 a 10 dias e em geral 

cicatriza sem deixar marcas. 

d) Drenagem do abcesso e aliviar a pressão. 

 

15. Conhecer as características do câncer bucal é importante para estabelecer prioridades e 

alocar recursos para mudar o cenário epidemiológico deste agravo. Em relação ao câncer 

bucal, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Apresenta um baixo índice de morbimortalidade. 

b) É muito raro encontrar o carcinoma espinocelular na cavidade bucal. 

c) O seu prognóstico independe da área da cavidade oral envolvida e de seu estadiamento. 

d) O diagnóstico precoce é um aspecto relevante para a sua prevenção e tratamento. 

 

16. O aumento dos índices de violência, de acidentes de transporte e a participação das 

crianças em atividades esportivas evidencia que o traumatismo dentário está emergindo como 

um relevante problema de saúde pública. Seus fatores de risco podem ser: 

 

I. Anatômicos: protrusão dentária e selamento labial inadequado. 

II. Comportamentais: meninos estão mais predispostos por se envolverem mais em atividades 

esportivas. 

III. Sistêmicos: indivíduos algumas condições de saúde que envolvem certo grau de alteração 

do nível de consciência como a epilepsia, a sincope podem estar mais propensos a 

ocasionar o trauma dentário. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente a I está correta. 

b) Somente a II está correta. 

c) I e II estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

 



                                                                              

 

17. O traumatismo dentário é considerado uma lesão de extensão, intensidade e gravidade 

variáveis, de origem acidental ou intencional. Considerando o trauma dentário, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) É considerada uma urgência odontológica. 

b) A faixa etária mais atingida é a população idosa. 

c) O dente mais acometido por trauma é o terceiro molar inferior. 

d) O exame radiográfico não é necessário nos casos de trauma. 

 

Feedback: A faixa etária mais atingida é a de 1 a 3 anos, pois é o momento que a criança 

começa a explorar o meio ambiente. O dente mais acometido é o incisivo central superior. 

Sempre deve ser realizado o exame radiográfico. 

 

18. A Odontologia para bebês está baseada no conceito de que a educação gera a prevenção 

e é a prática da atenção precoce com a participação dos pais. Em relação a atenção precoce a 

bebês, assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO: 

 

(   ) A limpeza deve ocorrer desde a irrupição dos primeiros dentes. 

(   ) Não deve ser estimulado o aleitamento materno. 

(   ) A atenção deve ser baseada na avaliação de risco para cárie. 

(   ) Delimita as responsabilidades dos pais e profissionais. 

 

a) V-V-V-F. 

b) V-F-V-V. 

c) F-F-V-V. 

d) F-F-V-F. 

 

19. A atividade parafuncional caracterizada pelo ato de ranger e ou apertar os dentes, é 

definida como: 

 

a) Sucção  

b) Onicofagia 

c) Bruxismo 

d) Deglutição atípica 

 

20. Podem ser fatores patofisiológicos para o desenvolvimento do bruxismo: 

 

a) Hábito de fumar e consumir álcool. 



                                                                              

b) Hábito de fumar e respiração bucal. 

c) Aleitamento artificial estresse. 

d) Respiração bucal e consumir álcool. 

 

21. São consequências do bruxismo: 

 

I. Desgastes oclusais ou incisais. 

II. Hipertrofia do masseter. 

III. Cefaleia ao acordar 

IV. Parestesia da língua 

 

a) I e II estão corretas. 

b) I, II e III estão corretas. 

c) I, III e IV estão corretas. 

d) I, II, III e IV estão corretas. 

 

22. São orientações pós-operatórias para exodontia (no primeiro dia), EXCETO: 

 

a) Manter repouso com a cabeça apoiada com dois ou três travesseiros. 

b) Não se expor ao sol ou calor excessivo. 

c) Enxaguar a boca a cada 30 minutos. 

d) Não fumar. 

 

23. As oclusopatias interferem no equilíbrio do sistema estomatognático e na qualidade de vida 

de crianças e adolescentes, refletindo no conforto de comer, dormir e manter interações 

sociais. São fatores de risco para as oclusopatias, EXCETO: 

 

a) Aleitamento materno. 

b) Sucção digital. 

c) Chupar chupeta. 

d) Respiração bucal. 

 

24. Ao ser atendido pelo Dr. Rafael, que é cirurgião-dentista da sua unidade de saúde, Jorge 

relata dor intensa e o aparecimento de buracos na sua gengiva dias depois de se curar de uma 

gripe muito forte que o deixou de cama. No exame clínico, Rafael identifica necrose nas papilas 

interdentárias, hemorragia gengival intensa após mínima estimulação, odor fétido e aumento da 

salivação. O diagnóstico de Jorge foi: 

 

a) Periodontite severa. 



                                                                              

b) Gengivite ulcerativa necrosante. 

c) Gengivoestomatite herpética aguda. 

d) Queilite actiníca. 

 

25. Sobre as Redes de Atenção em Saúde Bucal, assinale a alternativa CORRETA:  

 

a) Tem seu foco na atenção primária não prevendo a continuidade da atenção. 

b) São hierárquicas e se organizam em níveis de atenção. 

c) Estruturam-se para enfrentar uma condição de saúde específica, por meio de um ciclo 

completo de atendimento.  

d) São programas verticais supervisionados e executados exclusivamente por meio de 

recursos especializados.  

 

26. Lucas, cirurgião-dentista de Porto Feliz, foi convidado a fazer um trabalho de educação em 

saúde bucal para a população de uma aldeia indígena. Antes de elaborar a ação fez uma visita 

ao local para conhecer os hábitos, costumes e crenças dos indígenas. Dias depois, realizou a 

atividade de educação em saúde utilizando palavras, objetos e alimentos utilizados por eles no 

cotidiano, sem ferir os seus costumes. Ao proceder dessa forma, Lucas contemplou qual 

princípio da atenção primária? 

  

a) Primeiro contato. 

b) Coordenação do cuidado. 

c) Universalidade. 

d) Competência cultural. 

 

27. A Rede de Atenção à Saúde Bucal é formada por: 

 

I. Unidades Básicas de Saúde 

II. Farmácias privadas 

III. Centros Especialidades Odontológicas (CEO) 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente I está correta. 

b) I e II estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

 

 



                                                                              

 

 

28. Considerando a Rede de Atenção em Saúde Bucal, o que são pontos de atenção? 

 

a) São referências realizadas internamente no CEO para encaminhamento para as diversas 

especialidades. 

b) São espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção 

singular. 

c) São o modo de organização dos serviços configurados em redes sustentadas por critérios, 

fluxos e mecanismos de pactuação de funcionamento. 

d) São instrumentos do matriciamento e define-se como uma prática interdisciplinar para a 

construção do modelo integral de saúde. 

 

29. Júlio, 48 anos, apresenta uma perda da estrutura dental, localizada e crônica, devido à 

quelação por ácidos de origem não bacteriana.  Esta patologia é definida como: 

 

a) Abrasão. 

b) Atrição. 

c) Corrosão. 

d) Erosão. 

 

30. A dor orofacial refere-se à dor associada aos tecidos moles e mineralizados da cabeça e do 

pescoço. São fatores de risco da Disfunção Temporomandibular (DTM), EXCETO: 

 

a) depressão, ansiedade, estresse pós-trauma. 

b) doenças degenerativas. 

c) trauma. 

d) aleitamento materno. 

 

31.  As fissuras orais (labial, labiopalatina ou palatina) destacam-se entre as alterações 

congênitas da boca. Essas lesões são resultantes da falta de fusão dos processos nasais 

mediais e destes com os maxilares durante a formação do bebê. Considerando as 

malformações congênitas, é considerado um fator de risco: 

 

a) Alcoolismo materno. 

b) Prática de exercicio físico pela mãe. 

c) Dieta rica em carboidratos. 

d) Uso de dentifricios fluoretados. 

 



                                                                              

32. O atributo da atenção primária que diz respeito à acessibilidade e ao uso de serviços para 

cada novo problema ou para acompanhamento rotineiro de saúde é: 

 

a) Competência cultural. 

b) Competência familiar. 

c) Primeiro contato. 

d) Orientação comunitária. 

 

33. São atribuições específicas do Técnico em Saúde Bucal (TSB) na atenção primária: 

 

a) Realizar diagnóstico. 

b) Realizar supervisão técnica do CD e ASB. 

c) Realizar pequenas cirurgias. 

d) Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. 

 

34. Em relação aos tipos de buscas realizadas pelo usuário para resolver sua necessidade em 

saúde, assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Demandas espontânea sem queixa clínica: dor de dente, trauma bucodentoalveolar, 

abscesso bucal, agudização de condições crônicas, entre outras. 

II.  Demanda programada: agendamento de diferentes tipos de consultas (gestantes, 

hipertensos, idosos). 

III. Demandas espontâneas com queixas clínicas: sem sinais e sintomas, como renovação de 

receita, solicitação de exames, para mostrar exames, prevenção e promoção de saúde, 

orientações sobre higiene bucal, outras questões administrativas: 

 

a) Somente I está correta. 

b) Somente II está correta. 

c) Somente III está correta. 

d) I, II e III estão corretas. 

 

35. São procedimentos que devem ser encaminhados para o Centro de Especialidades 

Odontológicas, EXCETO: 

 

a) Confecção de prótese total. 

b) Cirurgia de dentes inclusos. 

c) Restaurações temporárias. 

d) Cirurgia periodontal. 

 



                                                                              

36. A ação de educação em saúde bucal que aborda a importância do aleitamento materno e 

de se evitar hábitos deletérios como sucção de chupeta dever ser aplicado para o seguinte 

ciclo de vida: 

 

a) Bebês 

b) Escolares 

c) Adolescentes 

d) Idosos 

 

37. A detecção precoce do câncer bucal deve ser mais enfatizado para o seguinte ciclo de vida: 

 

a) Bebês 

b) Escolares 

c) Adolescentes 

d) Idosos 

 

 

38. Analise a afirmativas abaixo sobre o Código de Ética Odontológica e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. É direito do cirurgião-dentista recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou 

privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. 

II. O Código de Ética Odontológica regula somente os direitos e deveres dos cirurgiões-

dentistas, existindo outro código para auxiliares em saúde bucal e técnicos em saúde 

bucal. 

III. O cirurgião-dentista pode realizar procedimentos que não sejam de sua competência legal. 

 

a) Somente I está correta. 

b) Somente II está correta. 

c) I e II estão corretas. 

d) I e III estão corretas. 

 

39. No Brasil, ______________é uma micose profunda e endêmica em várias regiões, sendo 

responsável por quadros graves, que,se não tratados, levam o indivíduo à mortee. Incide 

especialmente na área rural, atingindo mais os homens. Assinale a alternativa que corresponde 

à lacuna corretamente: 

 

a) Candidose. 

b) Paracoccidiomicose. 



                                                                              

c) Leucoplasia. 

d) Eritroplasia. 

 

40. A sífilis é um importante problema de saúde pública. Sua transmissão ocorre 

principalmence, por contato sexual,e por transmissão hematogênica, da mãe para o feto. Seu 

agente etiológico é: 

 

a) Candida albicans. 

b) Paracoccidioides braziliensis. 

c) Treponema pallidum. 

d) Leishmania braziliensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

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 conferência. 
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