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LEIA COM ATENÇÃO!
1) Este caderno contém duas provas escritas: a de Língua Portuguesa (questões de
01 a 15) e a de Conhecimentos Especializados (questões de 16 a 45).
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a troca deste caderno.
2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
• Use apenas caneta de tinta azul ou preta.
• Confira a VERSÃO das provas deste caderno — A, B ou C — e preencha devidamente o campo VERSÃO.
• Preencha, também, o campo ESP, relativo ao código da Especialidade.
• Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.
3) O período de realização das provas é de TRÊS HORAS, acrescidas de mais QUINZE
MINUTOS para o preenchimento do Cartão-Resposta.
4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas
após transcorridas, no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS, ou seja, metade do tempo previsto para a resolução delas.

¾ Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS
Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse
riso.
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Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco
estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.
Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de
tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que,
arrastando maletas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo
diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros,
as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.
Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais
afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se
uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para
deixá-lo passar, surgiu um camundongo.
Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo
junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se
abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam,
fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.
Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.
Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família,
que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do
pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo
passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
chute.
A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.
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As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido
estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.
40
O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.
Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último
esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado
através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o
mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser joga45 do no lixo.
O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho
da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho
sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.
COLASANTI, Marina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01
Considerando-se o que está explicitado no texto, é CORRETO afirmar que o título — A
morte sorrindo com dentes pequenos — se refere a
A) um camundongo.
B) um homem.
C) uma família.
D) uma multidão.

Questão 02
“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)
É CORRETO afirmar que essa frase, no texto, se configura como
A) um comentário.
B) um provérbio.
C) uma hipótese.
D) uma sugestão.

Questão 03
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“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)
É CORRETO afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, principalmente,
A) adesão.
B) crítica.
C) respeito.
D) temor.

Questão 04
“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)
É CORRETO afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira
A) desafiante.
B) descortês.
C) irônica.
D) odiosa.

Questão 05
“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que essa frase se relaciona
A) à gritaria.
B) à multidão.
C) às paredes.
D) às risadas.

Questão 06
4

“Podia se orgulhar.” (linha 48)
É CORRETO afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é conseqüência da ação de
A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
B) considerar uma multidão nervosa.
C) eliminar um pequeno animal.
D) exibir uma encantadora família.

Questão 07
“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico
em
A) duas palavras.
B) três palavras.
C) quatro palavras.
D) mais de quatro palavras.

Questão 08
Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.
A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.
A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10
“A gritaria emudeceu súbita.” (linha 37)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de
A) adjunto adnominal.
B) adjunto adverbial.
C) complemento nominal.
D) predicativo do sujeito.

Questão 11
Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.
A) As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem... (linha 38)
B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. (linha 14)
C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. (linha 19)

Questão 12
Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um sujeito posposto ao verbo.
A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um pronome com função de
substantivo.
A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
B) Não havia nada à frente... (linha 29)
C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14
Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há uma conjunção subordinativa.
A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15
Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está
CORRETAMENTE identificada entre colchetes.
A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
[CONFORMATIVA]
B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
[CONDICIONAL]
C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]
D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

¾ Conhecimentos Especializados
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Questão 16
Considerando-se a avaliação pré-operatória, é INCORRETO afirmar que
A) a história familiar de algumas doenças merece investigação minuciosa.
B) as deficiências nutricionais são mais bem avaliadas por meio do exame físico.
C) as intervenções no andar superior do abdômen têm maior repercussão na função respiratória.
D) todos os pacientes com mais de 60 anos de idade devem ter a função renal avaliada.

Questão 17
Considerando-se os anticoagulantes, é INCORRETO afirmar que
A) a aplicação endovenosa de 5.000 unidades de heparina mantém, durante três a quatro
horas, o tempo de coagulação aumentado duas vezes em relação ao seu valor de controle.
B) a dose de sulfato de protamina, em miligramas, necessária para neutralizar o efeito da
heparina, logo após sua administração endovenosa, é de um centésimo da dose inicial
de heparina em unidades.
C) a dose de sulfato de protamina, em miligramas, necessária para neutralizar o efeito da
heparina, decorridos 30 minutos da sua administração endovenosa, corresponde à
metade da dose que neutralizaria o efeito da heparina logo após sua administração.
D) a meia-vida biológica da heparina é de, aproximadamente, três horas.
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Questão 18
Considerando-se os distúrbios da coagulação sangüínea relacionados com as plaquetas, é
INCORRETO afirmar que
A) a púrpura trombocitopênica trombótica é uma afecção rara, acompanhada de febre,
púrpura trombocitopênica, anemia hemolítica, manifestações neurológicas e insuficiência renal.
B) as transfusões de plaquetas no pré-operatório de pacientes trombocitopênicos são efetivas antes da ligadura do pedículo esplênico.
C) mesmo intervenções cirúrgicas maiores podem ser realizadas, com segurança, em pacientes com contagem de plaquetas até 50.000/µL, desde que estes não tenham mostrado sinais de sangramento — como púrpura e equimose — antes da operação.
D) o baço deve ser removido, ocasionalmente, em pacientes com trombocitopenia autoimune ou hiperesplenismo, mesmo diante de uma contagem de plaquetas baixa.

Questão 19
Considerando-se a água corporal, é INCORRETO afirmar que
A) a quantidade de água é maior no espaço extracelular que água no espaço intracelular.
B) a quantidade de água é maior no espaço intersticial que no espaço intravascular.
C) os homens, independentemente da faixa etária, têm maior porcentagem de água corporal em relação ao peso que as mulheres.
D) tanto os homens como as mulheres, após os 60 anos, apresentam menor porcentagem
de água corporal em relação ao peso.

Questão 20
Considerando-se os distúrbios eletrolíticos específicos, é CORRETO afirmar que
A) a doença de Adison não é causa de hipercalemia.
B) a regulação da concentração de sódio no plasma ou na urina está intimamente associada à regulação da água corporal.
C) a troca do potássio sérico pelo hidrogênio intracelular, como mecanismo de compensação da alcalose, é uma das causas de hipercalemia.
D) o potássio se encontra distribuído, principalmente, no espaço extracelular.
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Questão 21
Considerando-se as seguintes complicações pós-operatórias da apendicite aguda, é
CORRETO afirmar que a menos freqüente é a
A) formação de abscesso de parede.
B) formação de abscesso pélvico.
C) formação de abscesso retrocecal.
D) pileflebite portal.

Questão 22
Considerando-se os seguintes cuidados, é CORRETO afirmar que o menos efetivo na
prevenção de lesão do colédoco durante a colecistectomia videolaparoscópica consiste
em
A) evitar a dissecção do ducto cístico até sua junção com o colédoco.
B) evitar o uso indiscriminado do eletrocautério durante a dissecção do ducto cístico.
C) evitar ligar estrutura anatômica sem identificação prévia segura.
D) realizar sistematicamente colangiografia peroperatória.

Questão 23
Considerando-se os fundamentos da antibioticoprofilaxia em cirurgia, é INCORRETO
afirmar que
A) a administração do antibiótico profilático deve ser feita no momento da indução da
anestesia.
B) a escolha do antibiótico profilático depende da flora predominante no local da cirurgia
e do padrão de resistência observado no nosocômio.
C) o uso de antibióticos profiláticos é indispensável nas intervenções em que há risco de
contaminação contínua.
D) o uso de antibiótico profilático, no pós-operatório, deve cessar algumas horas após a
intervenção.
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Questão 24
É CORRETO afirmar que a propagação mais comum do tumor folicular da glândula ti-reóide ocorre por
A) contigüidade.
B) invasão intersticial.
C) via hematogênica.
D) via linfática.

Questão 25
Considerando-se o pneumoperitônio
INCORRETO afirmar que

nas

intervenções

videolaparoscópicas,

é

A) a embolia gasosa com cor pulmonale agudo é a complicação mais temida do pneumoperitônio.
B) a redução do débito cardíaco, após a instalação do pneumoperitônio, pode ser mais
acentuada se o paciente estiver em posição de Trendelemburg.
C) os pacientes submetidos a intervenções na junção gastroesofágica podem desenvolver
pneumomediastino, em geral, de pequena gravidade.
D) uma cuidadosa avaliação dos sistemas respiratório e cardiovascular é indispensável no
pré-operatório de pacientes candidatos a intervenções videolaparoscópicas.

Questão 26
Considerando-se a avaliação da bacia em pacientes politraumatizados, é INCORRETO
afirmar que
A) a identificação de lesão na sínfise pubiana leva à suspeita de lesão na bexiga ou na
uretra em homens.
B) a ultra-sonografia permite a demonstração da integridade da uretra.
C) as lesões na asa do ilíaco podem estar associadas a perdas sangüíneas importantes.
D) os acidentes de trânsito constituem causa importante de traumatismo pélvico.
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Questão 27
É INCORRETO afirmar que, entre as características das infecções necrotizantes por
Clostridium, se inclui
A) acometimento profundo (músculo > pele)
B) desenvolvimento rápido de taquicardia, hipotensão e déficit de volume.
C) exsudato espesso do tipo “água da lavagem de louça”.
D) formação de bolhas hemorrágicas.

Questão 28
Considerando-se o tratamento do condiloma acuminado do períneo, é INCORRETO afirmar
que
A) a eletrocoagulação, bem como a terapia com lazer ou a imunoterapia, pode oferecer
bons resultados.
B) a excisão cirúrgica sob anestesia pode ser a melhor solução no caso de lesões extensas
ou do envolvimento maciço da região.
C) a recorrência das lesões é freqüente.
D) as lesões extensas devem ser tratadas com podofilina.

Questão 29
É CORRETO afirmar que, entre as seguintes condições, a menos provável de estar associada à colecistite aguda alitiásica é
A) a alimentação parenteral prolongada.
B) a drepanocitose.
C) a febre tifóide.
D) o pós-operatório.
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Questão 30
É INCORRETO afirmar que as peritonites
A) que cursam com as perfurações livres do intestino grosso são, em geral, graves.
B) que decorrem de úlceras pépticas perfuradas têm, em geral, índice de mortalidade
mais baixo que aquelas que seguem a perfurações isquêmicas do íleo terminal.
C) que ocorrem no pós-operatório de intervenções abdominais são de baixa mortalidade — <10%.
D) que se seguem a salpingites agudas são, em geral, menos graves que aquelas que decorrem de pancreatites agudas necrotizantes.

Questão 31
Considerando-se as interpretações da dor abdominal, é INCORRETO afirmar que
A) a dor irradiada começa em um determinado local e se desloca para outro à medida que
a afecção causadora evolui.
B) a dor referida corresponde à percepção da sensação dolorosa distante do local em que
se encontra o estímulo causador.
C) a existência de sensores parietais e viscerais faz com que essa dor seja mais bem localizada que em outros sítios do corpo.
D) a isquemia, bem como a distensão de uma víscera oca ou da cápsula de uma víscera
maciça, é o estímulo nocivo responsável pela dor do tipo visceral.

Questão 32
É CORRETO afirmar que, no diagnóstico do abdômen agudo, o método de imagem que
se aplica à maioria dos casos é a
A) radiografia de tórax.
B) radiografia simples do abdômen.
C) tomografia computadorizada do abdômen.
D) ultra-sonografia abdominal.
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Questão 33
É CORRETO afirmar que a ruptura espontânea transmural do esôfago constitui uma
complicação que faz parte da
A) doença de Barret.
B) síndrome de Boerhaave.
C) síndrome de Mallory-Weiss.
D) síndrome de Plummer-Vinson.

Questão 34
Considerando-se o divertículo faringoesofágico (Zenker), é INCORRETO afirmar que
A) a miomectomia cricofaríngea, com ou sem diverticulectomia, deve ser realizada em
todos os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico do divertículo.
B) o divertículo resulta de herniação da mucosa e da submucosa da faringe, na linha de
transição entre as fibras oblíquas do músculo tireofaríngeo e as fibras horizontais do
músculo cricofaríngeo.
C) o tamanho do divertículo é mais importante na determinação dos sintomas que o grau
de disfunção faringoesofagiana.
D) o tratamento cirúrgico está indicado na maioria dos pacientes sintomáticos.

Questão 35
Considerando-se a úlcera péptica perfurada em peritônio livre, é INCORRETO afirmar
que
A) a administração venosa de bloqueadores H2 no pós-operatório imediato é indispensável em pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico definitivo da doença.
B) a presença de ar livre na cavidade peritonal, na maioria dos casos — aproximadamente 70% —, pode ser detectada por meio de uma radiografia simples do abdômen
em ortostatismo.
C) o desaparecimento da macicez hepática sugere a ocorrência de úlcera péptica perfurada em pacientes, com ou sem antecedentes, de doença ulcerosa.
D) o uso de corticoesteróides ou de antiinflamatórios não-hormonais em indivíduos com
mais de 60 anos está associado à ocorrência, nessa faixa etária, de úlcera péptica perfurada.
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Questão 36
Considerando-se o atendimento de politraumatizado, é INCORRETO afirmar que
A) o atendimento pré-hospitalar, além de salvar vidas, previne seqüelas importantes.
B) o óbito decorrente do trauma pode ser imediato, precoce ou tardio.
C) o tempo despendido no atendimento local não deve ser longo, a menos que haja dificuldade no resgate da vítima.
D) um sistema de atendimento pré-hospitalar eficiente contribui para reduzir a mortalidade hospitalar por trauma.

Questão 37
Considerando-se os tumores do intestino delgado, é INCORRETO afirmar que
A) a manifestação mais freqüente desses tumores é o sangramento e a obstrução por intussuscepção.
B) o adenocarcinoma se localiza, usualmente, no jejuno proximal, exceto na doença de
Crohn, quando pode ocorrer em um segmento de íleo excluído.
C) os tumores benignos são menos freqüentes que os malignos.
D) os tumores primários mais comuns são os linfomas.

Questão 38
É INCORRETO afirmar que a colonoscopia de urgência está indicada no
A) controle de lesões hemorrágicas.
B) diagnóstico de possível doença inflamatória aguda com suspeita de perfuração.
C) diagnóstico e retirada de corpo estranho.
D) tratamento da pseudo-obstrução do cólon — síndrome de Ogilvie.
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Questão 39
Considerando-se os tumores do cólon, é INCORRETO afirmar que
A) a colectomia total está indicada na polipose colônica familiar.
B) cerca de 60 % dos cânceres do intestino grosso estão localizados em seus 25 cm distais.
C) os tumores do hemicólon esquerdo sangram com maior freqüência que os do hemicólon direito.
D) as evidências de que a maioria dos cânceres colorretais se desenvolve a partir de pólipos previamente benignos são suficientemente fortes.

Questão 40
Considerando-se a preservação do baço, é INCORRETO afirmar que
A) a desvascularização limitada à região lesada, ou a ressecção parcial desta, são alternativas para quando a sutura é insuficiente para coibir o sangramento.
B) o pedículo vascular do baço, na esplenectomia parcial, é mantido o suficiente para
irrigar o coto remanescente.
C) o sangramento em lesões menores pode ser tratado por sutura da cápsula e do parênquima com fio absorvível.
D) os vasos esplenogástricos, na esplenectomia subtotal, são ligados e o coto remanescente do baço é irrigado pelos vasos polares originários do pedículo vascular.

Questão 41
Tendo-se em vista a embriologia do pâncreas, é CORRETO afirmar que
A) a bolsa dorsal se origina do endoderma duodenal e forma a menor parte do tecido
pancreático adulto.
B) a bolsa ventral se origina do endoderma do divertículo hepático e, durante seu desenvolvimento, mantém estreita correlação com o duto biliar comum.
C) o duto pancreático ventral, antes da fusão dos dois sistemas dutais, penetra no duodeno através da papila menor.
D) o pâncreas divisum é uma variante que surge em decorrência da fusão dos dois sistemas dutais primordiais.
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Questão 42
Considerando-se os seguintes tipos de hérnia, aquele que apresenta o menor potencial de
estrangulamento é a hérnia
A) de Spieghel.
B) femoral.
C) lombar.
D) obturatória.

Questão 43
Considerando-se a drenagem pleural fechada, é INCORRETO afirmar que
A) a drenagem com aspiração contínua não deve ser estabelecida quando houver indícios
de fístula broncopleural.
B) a drenagem de mais de 200 ml de sangue por hora, permanente, em pacientes com
trauma torácico, é indicação para toracotomia.
C) a expansão pulmonar e o término da drenagem são indicativos da retirada do dreno.
D) a formação de bolhas, no recipiente da drenagem, coincidentes com a inspiração sugere a existência de fístula broncopleural.

Questão 44
Considerando-se as queimaduras, é INCORRETO afirmar que
A) a relação superfície corporal/peso é menor em crianças que em adultos.
B) as causadas por substâncias químicas ou por eletricidade são, invariavelmente, mais
extensas do que aparece na avaliação inicial.
C) as lesões pulmonares associadas a queimaduras agravam o prognóstico.
D) os pacientes com menos dois anos e com mais de 60 anos apresentam um índice de
mortalidade maior, independentemente da extensão da queimadura.
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Questão 45
Considerando-se a toxicidade dos anestésicos locais, é INCORRETO afirmar que
A) a toxicidade da bupivacaína pode resultar em colapso cardiovascular súbito, devido a
arritmias ventriculares resistentes à ressuscitação.
B) doses muito maiores desses anestésicos são, de modo geral, necessárias para produzir
toxicidade do sistema nervoso central do que toxicidade cardiovascular.
C) os sinais de toxicidade generalizada no sistema nervoso central são doses — dependentes.
D) todos esses anestésicos bloqueiam o sistema de condução cardíaco, o que representa
efeito dose-dependente.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
01
02
03
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B
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D

A

B
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D
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C

D
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B

C

D
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A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D
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B

C

D

A

B
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D

A

B

C

D

A

B

C

D
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A
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C

D
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A

B

C
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A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A
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B

C

B

C

D
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D
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A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D
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A
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A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B
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B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

39

25
26

31

34

24

14
15

17

A

19

09
10

16

41
42
43
44

A

B

C

30

D
45

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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