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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:
PRÉDIO

SALA

NOME

Nº DE IDENTIDADE

ÓRG. EXPED.

UF

PSICÓLOGO
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PSICÓLOGO

PORTUGUÊS

TEXTO 01 (questões 01 e 02)
"Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E, quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver
deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu."
(Érico Veríssimo)

01. Analisando-se o verbo "dar", nesse contexto, é CORRETO afirmar que
A) exige um complemento apenas, e este não vem regido de preposição.
B) não pede complemento.
C) pede um complemento apenas, e este vem regido de preposição.
D) exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem preposição.
E) é impessoal e não pede complemento.
02. Observe o trecho abaixo:
"E, quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos..."
Sobre ele, está CORRETO o que se declara na alternativa
A) "Ao dinheiro" indica exemplo de regência nominal.
B) Se o termo "dinheiro" fosse substituído por "riqueza", seria facultativa a crase.
C) A vírgula após o termo "dinheiro" é facultativa.
D) O verbo "deixar" exige complemento regido de preposição.
E) O termo "cegos" indica que o texto se refere a pessoas do sexo feminino.
TEXTO 02 (questões de 03 a 05)

MÚSICA NAS ESCOLAS
A Lei nº 9.394 prevê, entre outros pontos, que a música deve ser conteúdo obrigatório no currículo escolar. Nossas
crianças e adolescentes estão realmente precisando ter noção do que é uma boa música e conhecer o trabalho dos
grandes compositores e cantores. As letras de muitas músicas de sucesso atualmente contribuem para desconstruir a
cultura e a evolução dos sentimentos nobres dos nossos jovens.
Jornal do Commercio. Voz do Leitor. 04 de julho de 2014. p.11.

03. Após a leitura do texto 02, conclui-se que
A) as escolas da rede pública tendem a ofertar aulas de música, sobretudo para os adolescentes.
B) na atualidade, as crianças são exercitadas a apreciarem músicas eruditas.
C) há uma proposta atual de Lei que visa à inserção obrigatória da música no currículo escolar.
D) existem propostas no âmbito escolar, embora poucas se voltem a cultivar a arte e a música entre os alunos.
E) algumas letras de músicas atuais concorrem para uma sensibilização maior por parte dos jovens.
04. Em uma das alternativas abaixo, existe uma mensagem que NÃO foi declarada no texto 02. Assinale-a.
A) Os jovens da atualidade nutrem, principalmente, sentimentos de perversidade.
B) Atualmente, percebe-se a necessidade de as crianças e os jovens adquirirem mais conhecimento sobre a música.
C) É preciso que as crianças e os adolescentes conheçam mais o trabalho dos cantores e compositores.
D) Diversas letras de músicas atuais concorrem para interferir na evolução dos pensamentos dos jovens.
E) Existe uma perspectiva atual de considerar a música um componente obrigatório no currículo escolar.
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05. Sobre Acentuação, analise os itens abaixo:
I.
II.

"que a música deve ser conteúdo obrigatório no currículo escolar."
“ter noção do que é uma boa música...”

É CORRETO o que se afirma na alternativa
A) No item I, a tonicidade dos termos sublinhados recai na antepenúltima sílaba.
B) No item II, a tonicidade do primeiro termo sublinhado recai na penúltima sílaba.
C) O "u" átono do segundo termo sublinhado no item I forma hiato, razão por que é acentuado.
D) O segundo termo sublinhado do item II é acentuado por ser monossílabo átono.
E) O acento do primeiro e o do quarto termo sublinhado no item I obedecem à mesma regra de acentuação.
TEXTO 03 (questões de 06 a 08)

Lao-Tsé

M. de Cervantes

Anônimo

06. Sobre o texto do pensamento de Lao-Tsé, assinale a alternativa CORRETA.
A) Em "Quem conhece a sua ignorância revela a mais profunda sapiência." - em relação ao primeiro termo sublinhado, a crase
é facultativa. Quanto ao segundo, existe nele a presença, apenas, do artigo "a".
B) O verbo "revelar" exige complemento regido de preposição.
C) Os termos "ignorância" e "sapiência" obedecem à mesma regra de acentuação.
D) O verbo "viver" exige complemento regido de preposição.
E) A regência do verbo "conhecer" difere da dos verbos "revelar" e "ignorar".
07. Existe um erro de pontuação no pensamento de M. de Cervantes. Assinale a alternativa que o apresenta.
A) Deveria haver uma vírgula após o termo "mais" e não, ponto-e-vírgula.
B) O autor omitiu uma interrogação após o termo "muito".
C) Ao final do texto, deveria haver um ponto-e-vírgula e não, um ponto.
D) Em vez de ponto-e-vírgula, deveria haver um ponto de exclamação após o termo "mais".
E) Após o termo "amigo", deveria haver um ponto.
08. No pensamento de autoria anônima,
A) o verbo "explicar" está conjugado no modo imperativo, na 2a. pessoa do
singular.
B) o verbo "precisar" está conjugado em tempo passado.
C) a locução "vão acreditar" indica que a ação já foi realizada.
D) o verbo "explicar" encontra-se na 3a. pessoa do singular do modo imperativo.
E) conjugando-se o verbo "precisar" em tempo futuro, estaria correto o seguinte trecho: seus amigos não precisaram.
TEXTO 04 (questões 09 e 10)
UMA LUZ QUE CHEGOU TARDE
As lâmpadas incandescentes de 60 watts, as mais tradicionais no país, deixarão de ser fabricadas e importadas a partir
de 30 de junho. As incandescentes com potência mais alta saíram do mercado no fim do ano passado. Desde então,
lojas e supermercados passaram a oferecer mais opções de lâmpadas com outras tecnologias, como fluorescentes ou
halógenas de LED a preços cada vez mais baixos.
Revista Época. Editora Globo. p.11. 16.06.2014.
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09. Assinale a alternativa em que ambos os textos (I e II) expressam o mesmo sentido.
A) I- "As lâmpadas incandescentes(...) deixarão de ser fabricadas e "importadas"; II- não serão mais produzidas por algum
tempo nem mesmo servirão como produto de importação as lâmpadas incandescentes.
B) I- "As incandescentes com potência mais alta saíram do mercado no fim do ano passado."; II- Deixaram de circular, nas
lojas e supermercados, há dois anos, as lâmpadas incandescentes.
C) I- Desde então, lojas e supermercados passaram a oferecer mais opções de lâmpadas; II- Após a saída do mercado das
lâmpadas incandescentes com potência mais alta, lojas e supermercados se iniciaram a ofertar outras opções de lâmpadas.
D) I- "a preços cada vez mais baixos"; II- Apresentando custos cada vez mais onerosos.
E) I - "As lâmpadas incandescentes de 60 watts, as mais tradicionais no país..."; II- De pouca repercussão no âmbito nacional,
as lâmpadas incandescentes de 60 watts...
10. Sobre CRASE, analise os itens abaixo:
I.
II.

"...deixarão de ser fabricadas e importadas a partir de 30 de junho." - neste contexto, a crase é facultativa.
“...lojas e supermercados passaram a oferecer mais opções de lâmpadas..." - neste caso, não se pode crase por estar
diante de verbo.
III. "...a preços cada vez mais baixos."- se o termo "preços" fosse substituído por "taxas", a crase seria obrigatória.
IV. "...as mais tradicionais no país..." - neste caso, existe a presença do artigo "as", razão por que não existe crase.
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em
A) I e III.

B) II e IV.

C) II e III.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Qual alternativa completa CORRETAMENTE a sequência?

A)

B)

C)

D)

E)
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12. Qual é o próximo número da sequência: 1 2 9 12 19 24 31 ?
A) 33
B) 35
C) 38
D) 39
E) 42
13. Sabe-se que ou Gil é o mais alto ou Caetano é o mais baixo e que ou Caetano é o mais alto ou Chico é o mais alto. A
ordem de altura entre eles, da maior para menor, é a seguinte
A) Chico, Gil e Caetano.
B) Chico, Caetano e Gil.
C) Caetano, Gil e Chico.
D) Gil, Caetano e Chico.
E) Gil, Chico e Caetano.
14. Um Órgão ofertou para seus funcionários cursos de Editor de Texto, Planilha Eletrônica e Editor de Imagem. O
resultado das inscrições foi o seguinte:
Curso
Editor de Texto
Planilha Eletrônica
Editor de Imagem
Editor de Texto e Planilha Eletrônica
Editor de Texto e Editor de Imagem
Planilha Eletrônica e Editor de Imagem
Editor de Texto, Planilha Eletrônica e Editor de Imagem
Nenhum

Inscritos
92
70
81
25
19
22
13
27

Quantos funcionários farão, apenas, um curso?
A) 130
B) 149
C) 150
D) 217
E) 243
15. Numa eleição com 4200 eleitores na qual concorreram dois candidatos, 10% não votaram. Dos que votaram, 15%
votaram em branco, 20% anularam o voto, e 35% votaram no candidato vencedor. A quantidade de votos obtidos
pelo candidato vencedor e o oponente é, respectivamente, a seguinte:
A) 567 / 756.
B) 756 / 1323.
C) 756 / 1134.
D) 1323 / 1134.
E) 1134 / 1323.
16. Na formatura dos 8 amigos, eles se encaminhavam juntos para a fila na qual receberiam seus anéis. O número
possível de diferentes filas a serem formadas, de modo que dois desses amigos fiquem sempre juntos, é
A) 10.080.
B) 5.040.
C) 21.

D) 8.
E) 7.

17. Para fabricação de bandeiras verde-amarelas, foram adquiridas duas peças de tecido: uma verde que mede 210 metros e
uma amarela, medindo 270 metros. As peças de tecido devem ser cortadas em partes de tamanhos iguais e no maior
tamanho possível. Para atender esses critérios, a peça de tecido verde deve ser cortada em ______ partes, a peça amarela,
em ______, e o comprimento de cada peça deve ser ________ metros.
Assinale a alternativa que completa, CORRETA e respectivamente, as lacunas do texto acima.
A) 9 / 8 / 40
B) 9 / 7 / 30
C) 8 / 9 / 40

D) 7 / 8 / 40
E) 7 / 9 / 30
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18. Uma urna contém seis bolas brancas e quatro bolas vermelhas. Qual a probabilidade de, sendo retiradas duas bolas
ao acaso e simultaneamente, as duas bolas serem vermelhas?
A) 1/15
B) 2/15
C) 3/15
D) 1/10
E) 2/10
19. A equipe de ensino em informática de uma instituição é formada por 8 instrutores e 4 técnicos. De quantas formas,
podem ser criadas equipes que tenham 4 instrutores e 2 técnicos?
A) 6
B) 76
C) 256
D) 336
E) 420
20. A probabilidade de Bella ir à praia é 3/5; a probabilidade de Ed ir à praia é de 2/5, e a probabilidade de ambos irem
à praia é de 1/5. Estando Bella na praia, a probabilidade de Ed também estar é de
A) 1/5
B) 2/5
C) 3/5
D) 1/3
E) 2/3

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre a Psicologia Comunitária, considere as seguintes afirmações:
I.

Pressupõe a vida comunitária, segundo uma dinâmica orientada pela dimensão espaço-tempo, na qual os seus
membros estão inseridos.
II. Dentre os atributos que se consideram constitutivos do espaço comunitário, temos a continuidade, a veiculação e o
engajamento dos seus membros em crenças comuns.
III. Seu foco de abordagem é o estudo, a compreensão e a não intervenção no cenário das questões psicossociais que
caracterizam uma comunidade.
Assinale a alternativa que identifica, apenas, o(s) item(ns) CORRETO(S).
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.
22. Sobre o conceito de identidade social de um indivíduo, é INCORRETO afirmar que
A) é parte do autoconceito do indivíduo.
B) se caracteriza como um conjunto de traços imutáveis, e, portanto, únicos.
C) deriva do reconhecimento de filiação a um ou vários grupos sociais.
D) compreende tanto um significado emocional como cognitivo.
E) se constitui de um conjunto de crenças e valores compartilhados coletivamente.
23. O Sr. X que vive em condições de miserabilidade afirma: “Tudo é como tem que ser. Tem gente que nasceu para viver
bem, com dinheiro, mas acho que não é o meu caso. Tenho de me conformar, cada um vem ao mundo como é para ser”.
Analisando a afirmação do Sr. X, assinale a alternativa que identifica a perspectiva subtendida em sua
autoavaliação da exclusão que vivencia.
A) Dissonante

B) Imaginária

C) Naturalizante
6
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24. Considerando a ocorrência do conflito grupal, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

Disputa de papéis
Escassez de recursos
Ruídos comunicativos
Diferenciação privilegiada de tarefas

Assinale a alternativa que identifica os fatores CORRETAMENTE associados ao desencadeamento do conflito grupal.
A) I e II, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.
25. Ainda sobre o processo de organização grupal, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Dentre os fatores que interferem na coesão grupal, temos a atração mútua entre os membros do grupo.
B) O status, que se refere ao nível ou posição de uma pessoa no grupo, independe das tarefas que a pessoa exerce.
C) O conflito entre grupos ou no grupo não é, necessariamente, disfuncional, pois pode aperfeiçoar seu processo de
organização.
D) Um grupo formal tem sua legitimidade reconhecida em determinado contexto social, e, geralmente, visa à realização de
determinada tarefa.
E) Um grupo, enquanto um conjunto de pessoas que visam alcançar um objetivo, pressupõe um conjunto de normas
reguladoras das ações dos seus membros.
26. Considere a seguinte afirmação: A teoria e a prática psicológica não condizem mais com a _____________ da estrutura
do saber acadêmico disciplinar, fechada em si própria e despreparada para a sua _____________ pelas (com as) demais
áreas do saber, até então vistas como meros instrumentos auxiliares, quando deveriam ser percebidos como saberes
necessários para sua reflexão e prática.
Considerando o campo teórico da interdisciplinaridade, assinale a alternativa cujos termos (conceitos) preenchem,
CORRETA e respectivamente, as lacunas da definição.
A) fragmentação e integração
B) integração e complementação
C) apropriação e fragmentação
D) associação e fragmentação
E) integração e associação
27. Considerando a abordagem psicanalítica, diríamos que o conflito psíquico ocorre no
A) id a partir das demandas ambivalentes do ego.
B) ego a partir das demandas críticas do superego.
C) ego a partir das demandas conflitantes do superego e do id.
D) superego a partir das demandas prazerosas do id.
E) id a partir das demandas críticas do superego.
28. Considerando a teoria de Rogers, analise a seguinte definição: “Ver através dos olhos da outra pessoa, perceber o
mundo tal como lhe aparece, aceder, pelo menos parcialmente, ao quadro de referência interna da outra pessoa. Sempre
conduzida pelo princípio da não diretividade, a (o) ______________ não tem outro fim que não seja o de transmitir ao
cliente os elementos e as condições que promovem o exercício do seu poder de autodireção”.
Assinale a alternativa cujo(s) termo(s) preenche(m), CORRETA e respectivamente, a lacuna.
A) compreensão empática
B) tendência atualizante
C) congruência
D) campo fenomenológico
E) self
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29. No trabalho com a família, é fundamental observar, avaliar e, se necessário, intervir no suporte dado pela rede
social na qual ela está inserida. Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Dentre os atores que podem contribuir para o suporte social à família, temos, por exemplo, os membros familiares, amigos,
companheiros, vizinhos etc., quando oferecem, dentre outros, apoio financeiro e emocional.
B) O suporte social recebido por familiares é fundamental para a manutenção da saúde mental dos seus membros quando se
veem no enfrentamento de situações estressantes, como no cuidado a familiares com doenças crônicas.
C) A rede social de apoio e as funções que exerce mudam de acordo com o contexto sociocultural, mas independem do
momento histórico e do estágio de desenvolvimento do indivíduo e da família enquanto grupo.
D) O apoio instrumental oferecido pela rede social comporta, dentre outros aspectos, fatores como ajuda financeira, ajuda na
divisão de responsabilidades diversas e informações prestadas aos membros da família.
E) A importância do suporte oferecido pela rede social demonstra a interdependência e a mútua influência dos processos intra e
extrafamiliares.
30. Considere as seguintes definições: i) Documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo
psicológico, que pode ser indicativo e conclusivo. Seu objetivo é apresentar uma resposta diante de uma consulta para
dirimir dúvidas; ii) Documento, que comporta um relato sucinto, sistemático, descritivo e interpretativo de um exame ou
diversos, e que descreve ou interpreta dados acerca de situações e ou condições psicológicas e suas determinações
históricas, sociais, culturais, econômicas etc. Tem o objetivo de apresentar diagnóstico ou prognóstico para fornecer
orientações e subsidiar decisões ou encaminhamentos. Não precisa ser indicativo ou conclusivo.
Assinale a alternativa que identifica, CORRETA e sequencialmente, os tipos de documentos anteriormente definidos.
A) Atestado e Laudo
B) Atestado e Parecer
C) Parecer e Atestado

D) Laudo e Parecer
E) Parecer e Laudo

31. Segundo o Código de Ética do Psicólogo, no que se refere aos seus deveres fundamentais, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando
solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante.
B) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional
que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho.
C) Prestar serviços profissionais em qualquer situação de solicitação por órgão público – Municipal, Estadual ou Federal - sem
visar benefício pessoal.
D) Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia.
E) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e
tecnicamente.
32. Em relação ao ciclo de vida, considerando as características da adolescência, assinale a alternativa
INCORRETAMENTE relacionada a esse estágio evolutivo.
A) Contradições de conduta
B) Rigidez do humor e do estado de ânimo
C) Atitude social reivindicatória

D) Necessidade de intelectualizar e fantasiar
E) Tendência à convivência grupal

33. Um religioso faz a seguinte afirmativa: “A homossexualidade é uma afronta à ordem natural da manutenção da vida e
da espiritualidade. Não há escolha diante dos desígnios divinos e da natureza. Aquele que se acha homossexual precisa de
cuidado, para, inclusive, desvincular-se do sofrimento que lhe é intrínseco”.
Considerando os fundamentos clínicos que orientam a abordagem da homossexualidade na Psicologia, analise as
seguintes intepretações dadas a essa afirmação:
I.

O religioso considera o papel da subjetividade (espiritualidade) na definição da sexualidade, ou seja, que ela
também é influenciada por desejos conscientes e inconscientes.
II. O religioso inclui a homossexualidade no âmbito dos transtornos psíquicos, apoiando-se no pressuposto de que o
sofrimento vivido pelo homossexual é derivado do preconceito.
III. O religioso faz uma abordagem atrelada ao reducionismo biológico, o qual desconsidera as influências
socioculturais na escolha da opção sexual, seja homo ou heterossexual.
Assinale a alternativa que, segundo os fundamentos psicológicos, identifica, apenas, a(s) interpretação(ões)
INCORRETA(S).
A) I.

B) II.

C) III.

D) I e II.
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34. Considerando a abstinência ao uso da cocaína e do álcool, assinale a alternativa cujos sintomas estão INCORRETA
e sequencialmente relacionados à sua manifestação.
A) Fadiga e Insônia
B) Insônia e Alucinações
C) Aumento de apetite e Tremor Intenso
D) Depersonalização e Ecolalia
E) Agitação psicomotora e Sudorese
35. Em relação à violência contra a mulher, no âmbito conjugal, assinale a alternativa INCORRETA.
A) No âmbito conjugal, a violência contra a mulher é aquela cometida pelo parceiro no contexto de uma relação afetiva e
sexual, desde que se trate de uma relação estável legalizada.
B) A categoria de violência conjugal abarca as formas de violência física, violência sexual e violência emocional ou
psicológica.
C) Nas relações conjugais violentas, os agressores são predominantemente do gênero masculino, e as principais vítimas, do
gênero feminino, o que torna a violência conjugal um tipo de violência de gênero.
D) Dentre os fatores que mantêm as mulheres numa relação conjugal abusiva, temos o desejo de manter a família unida, a
dependência financeira dos parceiros e a falta de apoio da família e da comunidade.
E) Os papéis estereotipados de gênero, veiculados pela cultura através da família, tornam invisível a produção e a reprodução
da subordinação feminina, solo fértil para a ocorrência da violência conjugal.
36. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no que se refere à medida de internação, é INCORRETO
afirmar que
A) o período máximo de internação não poderá exceder a três anos, período após o qual o adolescente deverá ser liberado,
colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida.
B) será proibida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa permissão por
determinação judicial.
C) considerado o período máximo de internação, a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser
reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.
D) a liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.
E) em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público.
37. Considerando os direitos do adolescente privado de liberdade, como estabelecidos no ECA, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada.
B) Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer.
C) Receber escolarização e profissionalização.
D) Acessar os meios de comunicação, exceto nos casos de determinação da incomunicabilidade.
E) Receber assistência religiosa, segundo a sua crença e desde que assim o deseje.
38. Ainda segundo o ECA, considerando as medidas aplicáveis aos pais ou responsável, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
B) Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado.
C) Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família.
D) Imediata destituição do poder familiar, desde que solicitada pelo Conselho Tutelar.
E) Encaminhamento a cursos ou programas de orientação.
39. Em relação à Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), assinale a alternativa INCORRETAMENTE relacionada
aos seus objetivos.
A) A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos.
B) Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
C) Amparo às crianças e aos adolescentes carentes.
D) Promoção da integração ao mercado de trabalho.
E) Implementação da gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social.
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40. Considerando a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

Descentralização político-administrativa.
Participação da população por meio de organizações representativas.
Primazia da responsabilidade do Estado na condução, em cada esfera de governo.
Centralidade no indivíduo para concepção e implementação dos benefícios, programas e projetos.

Assinale a alternativa que identifica os itens CORRETAMENTE relacionados às diretrizes da PNAS.
A) I, II e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.
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ATENÇÃO


Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas do
tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 10 (dez)
de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas,
informe, imediatamente, ao Fiscal.



Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo,
o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de
Inscrição.



Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura
Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.



As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica
azul ou preta.



O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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