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01. Paciente é internado na enfermaria, com quadro de dispneia progressiva aos esforços, ortopneia e dispneia 

paroxística noturna. Ao exame físico, apresenta ausculta respiratória com creptantes até 1/3 inferior de ambos os 

hemitórax, além da presença de B3. Rx com área cardíaca normal, ecocardiograma com hipertrofia ventricular 

esquerda com fração de ejeção dentro dos parâmetros da normalidade, refluxo mitral leve e átrio esquerdo 

aumentado. Na bioquímica, chama a atenção um nível elevado de BNP. Assinale a alternativa que apresenta a droga 

com maior potencial de modificação da história natural dessa patologia. 

 

A) Enalapril B) Espironolactona C) Carvedilol D) Digoxina E) Hidralazina 

 

02. Paciente chega ao seu consultório encaminhado pelo pneumologista, onde era acompanhado por ser portador de 

DPOC. É hipertenso, mal controlado, por uso irregular de medicação (captopril). Recentemente, fez um 

ecocardiograma por piora clínica, e foi diagnosticada insuficiência cardíaca, provavelmente hipertensiva, com 

fração de ejeção reduzida. Qual alternativa apresenta a combinação CORRETA de medicações para esse caso? 

 

A) Digoxina, furosemida, estatina, propranolol. 

B) Digoxina, hidroclorotiazida, enalapril e hidralazina. D) Espironolactona, enalapril e metoprolol. 

C) Espironolactona, enalapril, atenolol e furosemida. E) Carvedilol, digoxina, enalapril e hidralazina. 

 

03. Paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, tendo realizado angioplastia para artéria descendente 

anterior havia 48 horas, evoluiu subitamente com sinais de insuficiência ventricular direita e choque cardiogênico, 

parando em atividade elétrica sem pulso, indo a óbito.  
 

 

A necropsia mostrou o seguinte achado, confirmando a hipótese clínica de 
 

A) tromboembolismo pulmonar. 

B) miocardite aguda. D) ruptura de parede do ventrículo esquerdo. 

C) ruptura do músculo papilar. E) endocardite infecciosa. 

 

04. Qual estrutura abaixo corresponde ao número 5 ( cinco ) da seguinte imagem de cateterismo cardíaco? 

 

 

A) Tronco da artéria coronária esquerda 

B) Artéria circunflexa 

C) Ramo marginal  

D) Ramo diagonal 

E) Artéria descendente anterior 
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05. Qual dos seguintes ritmos teria indicação formal para a utilização de marcapasso provisório na emergência? 

 

A) Paciente com sinais de choque, em ritmo sinusal normal. 

B) Paciente com bloqueio avançado e sinais de baixo débito cardíaco. 

C) Paciente em assistolia após desfibrilação para tratamento de fibrilação ventricular durante ressuscitação cardiopulmonar. 

D) Paciente com bradicardia sinusal e assintomático. 

E) Paciente chocado, apresentando, ao escópio, imagem sugestiva de Torsades de Pointes. 

 

06. Paciente portador de DPOC chega à emergência com queixa de palpitação e dispneia. Qual alteração apresentada 

nesse eletrocardiograma pode estar contribuindo para essa apresentação clínica? 

 

 
 

A) Fibrilação atrial 

B) Flutter atrial 

C) TPSV 

D) Taquicardia sinusal 

E) Taquicardia atrial multifocal 

 

07. Qual das seguintes alternativas NÃO apresenta uma condição clínica para indicação cirúrgica de endocardite 

infecciosa? 

 

A) Pacientes com sinais de insuficiência cardíaca importante relacionada à disfunção valvar 

B) Pacientes com extensão paravalvar da infecção com formação de abscessos ou bloqueio atrioventricular avançado 

C) Pacientes com infecção fúngica ou com organismo multirresistente 

D) Pacientes com infecção persistente (bacteremia persistente ou febre com duração de mais de sete dias, apesar de 

antibioticoterapia adequada, desde que excluída outra causa para a febre) 

E) Pacientes com infecção por estafilococos aureus 

 

08. A utilização do filtro de veia cava para paciente com tromboembolismo pulmonar deve ser considerada em todas as 

situações a seguir, EXCETO: 

 

A) Pacientes com contraindicação à anticoagulação 

B) Paciente com embolia recorrente, apesar de anticoagulação adequada 

C) Em associação com anticoagulação para paciente com cardiopatia de base grave, em que um episódio de embolização pode 

ter desfecho fatal 

D) Paciente com complicações decorrentes da anticoagulação 

E) Em associação com anticoagulação em gestante, por ser considerado estado trombofílico, com alta chance de recorrência e 

maior mortalidade 
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09. Assinale a alternativa INCORRETA com relação aos novos anticoagulantes orais. 

 

A) Ao invés dos tradicionais inibidores da vitamina K, que previnem o processo de coagulação por suprimirem a síntese dos 

fatores vitamina K-dependentes, os novos anticoagulantes orais agem seletivamente um fator específico da coagulação: a 

trombina (IIa), no caso da Dabigatrana, e os inibidores diretos do fator X ativado (Xa), fazendo parte desse grupo a 

Rivaroxabana, a Apixabana e a Edoxabana. 

B) Uma importante vantagem dos novos anticoagulantes sobre os cumarínicos é o rápido início de ação após administração 

oral (1.5 – 3 horas), sem a necessidade de uso inicial de anticoagulante parenteral nos pacientes com trombose aguda. O 

término de ação mais rápido também é importante para os pacientes que requerem algum tratamento cirúrgico. 

C) Nenhum dos novos anticoagulantes está aprovado para uso na gravidez ou em crianças. 

D) Em geral, não há necessidade de monitorização laboratorial no uso dos novos anticoagulantes. 

E) Indicados para prevenção de trombose venosa profunda em pacientes com doenças não cirúrgicas. 

 

10. Qual dos seguintes achados NÃO é caracteristicamente encontrado na trombocitopenia induzida por heparina do 

tipo 2? 

 

A) Inicia-se no primeiro ao quarto dia de exposição à heparina. 

B) Nadir médio de contagem plaquetária em torno de 60.000 e usualmente acima de 20.000. 

C) Não é mediada por anticorpos. 

D) 30 a 80% dos casos apresentam sequelas tromboembólicas. 

E) Deve-se suspender a heparina, fazendo a anticoagulação com outros agentes (fondaparinux, apixaban). 

 

11. Paciente de 50 anos, masculino, com pressão arterial de 110 x 70, circunferência abdominal de 89, LDL de 

149mg/dL, HDL de 49mg/dL, triglicerídeos de 180 mg/dL, glicemia de jejum de 89 mg/dL e índice de massa 

corpórea de 22 seria classificado como portador de 

 

A) Hipertrigliceridemia isolada. 

B) Hipercolesterolemia isolada. D) HDL-baixo. 

C) Síndrome metabólica. E) Hiperlipidemia mista. 

 

12. Cefaleia, flushing, taquicardia reflexa e reação lúpus-like são efeitos colaterais classicamente atribuídos ao(à) 

 

A) enalapril. B) hidralazina. C) atensina. D) espironolactona. E) hidroclorotiazida.  

 

13. Qual das seguintes classes de medicações NÃO é considerada agente de primeira linha para o tratamento em 

monoterapia da pressão arterial? 

 

A) Betabloqueadores 

B) Bloqueadores dos canais de cálcio D) Bloqueadores dos receptores da angiotensina 

C) Inibidores da enzima conversora de angiotensina E) Diuréticos tiazídicos 

 

14. Qual valvopatia entre as abaixo citadas estaria relacionada ao sinal apresentado nesta radiografia de tórax? 
 

 

A) Estenose mitral 

B) Insuficiência aórtica  

C) Estenose aórtica 

D) Estenose tricúspide 

E) Estenose pulmonar 
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15. A ressonância magnética cardíaca com a técnica de realce tardio é atualmente o método padrão-ouro para a 

avaliação de fibrose miocárdica. Quando esta se encontra restrita ao subendocárdio, respeitando território de uma 

artéria, temos como diagnóstico provável 

 

A) endomiocardiofibrose. 

B) miocardite aguda.  

C) infarto agudo do miocárdio. 

D) amiloidose cardíaca. 

E) cardiomiopatia hipertrófica. 

 

16. Sinal, que ocorre pela vibração do sangue durante a contração atrial em um ventrículo pouco complacente, presente 

em patologias, como a hipertrofia concêntrica, o infarto agudo do miocárdio e as doenças infiltrativas: 

 

A) B3. 

B) B4. 

C) atrito pericárdico. 

D) click de abertura da mitral. 

E) sopro de Austin Flint. 

 

17. As células de resposta lenta cardíacas são as células marcapasso do nodo SA e as células do nodo AV. Elas têm a 

capacidade de despolarização espontânea e, por isso, são responsáveis (principalmente nodo SA) pelo início da onda 

de despolarização cardíaca. Qual o principal íon responsável pela fase 0 do potencial de ação dessas células? 

 

A) Sódio 

B) Cálcio  D) Magnésio 

C) Potássio E) Fósforo 

 

18. No ciclo cardíaco, o início da fase de relaxamento isovolumétrico é caracterizado por 

 

A) fechamento das valvas semilunares. 

B) contração ventricular. 

C) contração atrial. 

D) abertura das válvulas atrioventriculares. 

E) elevação progressiva da pressão ventricular. 

 

19. O tratamento preferencial do feocromocitoma é cirúrgico. Para se evitarem os efeitos indesejáveis do excesso de 

catecolaminas quando se manipula o tumor, além de se fazer adequada reposição de volume no pré-operatório, 

devemos iniciar ou otimizar a dose de que classe de anti-hipertensivo antes do bloqueio beta-adrenérgico? 

 

A) Bloqueadores dos canais de cálcio 

B) Inibidores da enzima conversora de angiotensina 

C) Diurético tiazídico 

D) Alfa-bloqueador 

E) Antagonistas dos receptores da aldosterona 

 

20. Assinale a alternativa que contempla duas classes de hipoglicemiantes orais que demonstraram em estudos redução 

de mortalidade cardiovascular nos pacientes diabéticos. 

 

A) Gliptinas e glitazonas 

B) Inibidores da alfa-glicosidase e gliptinas 

C) Sulfonilureias e biguanidas 

D) Inibidores da SGLT2 e agonistas dos receptores GLP1 

E) Biguanidas e inibidores da alfa-glicosidase 

 

21. A hiperlipidemia participa da aterogênese através de todos os mecanismos citados abaixo, EXCETO: 

 

A) Redução tanto da vasodilatação dependente como a independente do endotélio 

B) Aumento na produção do óxido nítrico pelos fatores derivados do endotélio 

C) Constrição paradoxal dos vasos de resistência e epicárdicos 

D) Indução de resposta inflamatória nos vasos, exposição tecidual e formação de trombos 

E) Aumento da atividade plaquetária 
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22. Assinale a alternativa que NÃO contempla contraindicação ABSOLUTA para uso de trombolíticos na síndrome 

coronariana aguda. 

 

A) Antecedente de acidente vascular isquêmico 

B) Lesão vascular cerebral conhecida D) Suspeita de dissecção de aorta 

C) Sangramento interno ativo E) Uso prévio de estreptoquinase nos últimos 6 meses 

 

23. As seguintes estratégias são utilizadas para prevenção/tratamento da alergia relacionado aos meios de contraste 

usados em cineangiocoronariografia, EXCETO: 

 

A) n-acetilcisteína. 

B) corticoides.  D) contrastes de baixa ou iso-osmolaridade. 

C) antagonistas dos receptores H2. E) adrenalina. 

 

24. Todas as medicações a seguir devem ser suspensas no dia anterior a uma cirurgia de resvacularização miocárdica, 

EXCETO 

 

A) Ticagrelor. B) Aspirina. C) Inibidores IIb/IIIa. D) Fondaparinux. E) Rivaroxabana. 

 

25. Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico da seguinte cintilografia miocárdica: 

 

 
 

A) O exame encontra-se dentro do limite da normalidade. 

B) Isquemia predominantemente anterior – provável lesão de coronária descendente anterior. 

C) Isquemia de parede inferior e anterior –  provável lesão de coronária direita dominante. 

D) Isquemia de parede anterior e lateral – provável lesão de circunflexa e descendente anterior. 

E) Isquemia ínfero-lateral – provável lesão de coronária direita. 
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26. Todas as situações descritas a seguir são contraindicações absolutas para transplante cardíaco, EXCETO: 

 

A) Pico de VO2 < 10ml/kg/min no teste ergoespirométrico. 

B) Incompatibilidade ABO na prova cruzada prospectiva entre receptor e doador. 

C) Doença psiquiátrica grave, dependência química.  

D) doença cerebrovascular e/ou vascular periférica grave. 

E) resistência vascular pulmonar fixa > 5 wood, mesmo após provas farmacológicas.  

 

27. O idarucizumab teve sua liberação recente pela ANVISA para disponibilidade do uso no Brasil, sendo o agente 

reversor do seguinte anticoagulante: 

 

A) Rivaroxabana. 

B) Dabigatrana.  D) Fondaparinux. 

C) Warfarina. E) Enoxaparina. 

 

28. As cardiopatias a seguir são classificadas classicamente como ACIONOGÊNICAS, EXCETO: 

 

A) Tetralogia de Fallot. 

B) Coartação da aorta. D) Comunicação interventricular. 

C) Persistência do canal arterial. E) Comunicação intratrial. 

 

29. Paciente chega para atendimento na emergência, com quadro de fraqueza generalizada, diarreia e vômitos. PA de 

entrada de 70 x 40 mmHg. Logo após registro do ECG, evoluiu com parada cardiorrespiratória. Após análise da 

seguinte derivação, a causa provável da parada se deve à 
 

 
 
A) Hipercalemia. 

B) Hipocalemia. D) Hipocalcemia. 

C) Hipercalcemia. E) Hipotermia. 

 

30. Assinale a alternativa que indica um agente agonista dos receptores beta-1, com algum grau de atuação nos 

receptores beta-2 e mínimo efeito alfarreceptor. Tem significativo efeito inotrópico positivo, além de leve 

vasodilatação periférica.  

 

A) Dopamina 

B) Noradrenalina 

C) Milrinone 

D) Levosimendan 

E) Dobutamina 

 

31. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao diagnóstico da dissecção aórtica na emergência. 

 

A) O alargamento do mediastino pode aparecer de 80 a 90 % dos casos. 

B) O eletrocardiograma é inespecífico. Pode apresentar alterações compatíveis com isquemia coronária aguda, quando a 

dissecção aórtica acomete, pelo menos, um dos óstios coronários. 

C) O ecocardiograma é o exame inicial de escolha, à beira do leito, quando se suspeita de dissecção aguda de aórtica. 

D) O d-dímero, quando elevado, sugere o diagnóstico de embolia pulmonar e deixa pouco provável o de dissecção aórtica. 

E) A angiotomografia computadorizada é rápida, produz imagens nítidas, determina o diâmetro aórtico, identifica o flap 

intimal, a falsa luz e analisa todos os segmentos da aorta. 

 

32. São contraindicações ao uso do balão intra-aórtico todos os abaixo citados, EXCETO: 

 

A) Regurgitação aórtica moderada a grave. 

B) Dissecção aórtica ou aneurisma de aorta grave. 

C) Arritmias ventriculares refratárias. 

D) Sepse não controlada. 

E) Sangramento grave não controlado. 
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33. Qual o local predominante da hipertrofia mais comum encontrada na cardiomiopatia hipertrófica? 

 

A) Septal assimétrica 

B) Médio ventricular 

C) Apical 

D) Posterosseptal (lateral) 

E) Simétrica 

 

34. Para o tratamento inicial de pericardite aguda não complicada, todos abaixo estão indicados, EXCETO 

 

A) Aspirina. 

B) Colchicina. 

C) Indometacina. 

D) Ibuprofeno. 

E) Prednisona. 

 

35. O tratamento com benzonidazol em pacientes chagásicos está indicado em todas as situações a seguir, EXCETO: 

 

A) Casos agudos, independentemente do mecanismo de ação. 

B) Crianças. 

C) Casos de reativação da doença (como nos imunodeprimidos). 

D) Forma crônica na presença de disfunção ventricular. 

E) Contaminação acidental. 

 

36. Em um paciente portador de marcapasso, o seguinte eletrocardiograma sugere o diagnóstico de 

  

 
 

A) Perda de captura. 

B) Oversensing. 

C) Falha do gerador (ausência de saída de estímulo). 

D) Undersensing. 

E) Batimento de fusão. 

 

37. Em todas as situações clínicas a seguir, devemos considerar a indicação do desfibrilador cardíaco implantável para 

prevenção primária da Morte Súbita Cardíaca (MSC) em pacientes com cardiopatia estrutural, EXCETO: 

 

A) sobreviventes de IAM há, pelo menos, 40 dias ou com cardiopatia isquêmica crônica, sob tratamento farmacológico ótimo, 

sem isquemia miocárdica passível de tratamento por revascularização cirúrgica ou percutânea e expectativa de vida de, pelo 

menos, 1 ano com FEVE ≤ 35% e CF II-III, ou FEVE ≤ 30% e classe funcional I, II ou III. 

B) sobreviventes de IAM há, pelo menos, 40 dias ou com cardiopatia isquêmica crônica, sob tratamento farmacológico ótimo, 

sem isquemia miocárdica passível de tratamento por revascularização cirúrgica ou percutânea e expectativa de vida de, pelo 

menos, 1 ano com FEVE ≤40%, TVNS espontânea e TVS indutível ao estudo eletrofisiológico. 
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C) pacientes com cardiomiopatia dilatada não isquêmica, classe funcional II-III, com FEVE ≤ 35% e expectativa de vida de, 

pelo menos, 1 ano. 

D) pacientes com cardiopatia isquêmica ou não isquêmica, CF III-IV, FEVE ≤ 35%, QRS ≥ 120ms, para os quais tenha sido 

indicada TRC e expectativa de vida de, pelo menos, 1 ano. 

E) pacientes com cardiopatia isquêmica e FEVE ≥ 35%. 

 

38. Paciente de 38 anos, estágio D de insuficiência mitral primária (sintomas de insuficiência cardíaca, dilatação do 

ventrículo esquerdo e FE reduzida), é encaminhado ao seu ambulatório por um clínico geral para seguimento. 

Iniciou furosemida e enalapril, com melhora dos sintomas, estando atualmente em classe funcional I.  

 Qual a conduta para esse caso? 

 

A) Manter tratamento clínico e reavaliação com ecocardiograma semestral ou anual. 

B) Avaliar junto ao cirurgião cardíaco a possibilidade de correção cirúrgica da valvopatia. 

C) Indicar ressincronização cardíaca por marcapasso. 

D) Indicar estudo eletrofisiológico para colocação de cardiodesfibrilador implantável. 

E) Associar betabloqueador, espironolactona e anticoagulante oral ao tratamento vigente. 

 

39. Paciente é internado por apresentar INR de 10, por uso de warfarina, sem manifestação hemorrágica. Qual a 

conduta? 

 

A) Omitir a dose do dia e reiniciar no dia seguinte, com metade da dose. 

B) Apenas suspender a dose do warfarin e seguir com INR diário. 

C) Suspender warfarin e administrar vitamina K. 

D) Suspender a warfarina e administrar complexo protrombínico. 

E) Suspender a warfarina e administrar vitamina K e plasma fresco.  

 

40. Qual das alternativas NÃO contempla um critério clássico de Brugada na avaliação das taquicardias de complexo 

QRS largo? 

 

A) Onda R maior que 5mm em Avr 

B) Ausência de complexos RS em todas as derivações precordiais 

C) Intervalo RS > 100ms em uma derivação precordial 

D) Dissociação atrioventricular presente 

E) Critérios de morfologia para TV presentes nas derivações V1-2 e V6 

 

41. Na decisão sobre anticoagulação no paciente com fibrilação atrial, devemos considerar o risco de o paciente ter um 

evento hemorrágico como efeito colateral do tratamento. Usamos o escore HAS-BLED, que orienta o clínico a ser 

mais cuidadoso na dose do medicamento e na condução clínica.  

 Qual das alternativas NÃO está presente nesse escore? 

 

A) Hipertensão arterial 

B) Disfunção renal ou hepática 

C) História prévia de AVC 

D) Sangramento prévio ou predisposição a sangramentos 

E) Diabetes Mellitus 

 

42. Fazem parte do arsenal terapêutico do tratamento da hipertensão arterial pulmonar todas as drogas abaixo citadas, 

EXCETO 

 

A) Epoprostenol. 

B) Riociguat. 

C) Metanfetamina. 

D) Tadalafila. 

E) Ambrisentana.  

 

43. Como é dado o diagnóstico de recorrência de febre reumática em paciente com doença cardíaca reumática 

estabelecida?  

 

A) Dois critérios menores mais a evidência de infecção estreptocócica anterior. 

B) Dois critérios maiores ou um maior e dois menores mais a evidência de infecção estreptocócica anterior. 

C) Não há necessidade de critérios adicionais, apenas a evidência de infecção estreptocócica anterior. 

D) Cardite e febre, sem a necessidade de evidência de infecção estreptocócica. 

E) Não é possível dar o diagnóstico de recorrência de febre reumática. 
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44. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a uma gestante com estenose mitral. 

 

A) Propranolol, furosemida e digoxina estão entre as drogas que podem ser utilizadas a depender da sintomatologia da 

paciente. 

B) Quando se indica, dar preferência à valvoplastia em detrimento à comissurotomia cirúrgica. 

C) Dar preferência ao parto por via cesárea. 

D) A amamentação recomendada é a natural, a não ser em caso de estenose mitral severa sintomática. 

E) Nos casos de associação com fibrilação atrial, a incidência de tromboembolismo aumenta de maneira significativa. 

 

45. Qual das seguintes medicações é contraindicada para pacientes em risco gravídico? 

 

A) Hidralazina 

B) Metildopa 

C) Adenosina 

D) Sotalol 

E) Valsartana 

 

46. Qual dos seguintes antiagregantes se liga, de maneira reversível, ao receptor de ADP plaquetário? 

 

A) Ticlopidina 

B) Ticagrelor 

C) Clopidogrel 

D) Prasugrel 

E) Tirofiban 

 

47. Paciente internado na enfermaria, no quinto dia após implante de stent farmacológico na artéria descendente 

anterior, evolui com melena, hemoglobina de 10,4 g/dl, com hemodinâmica preservada. Está em uso de aspirina e 

ticagrelor. Qual a conduta nesse momento? 

 

A) Suspender a aspirina e o ticagrelor. 

B) Suspender, apenas, a aspirina. 

C) Suspender, apenas, o ticagrelor. 

D) Manter a aspirina e o ticagrelor. 

E) Trocar a aspirina e o ticagrelor por um novo anticoagulante oral, como a Rivaroxabana. 

 

48. O estudo CULPRIT-SHOCK foi recentemente publicado, mostrando redução no desfecho primário combinado de 

morte ou evolução para terapia de substituição renal para pacientes com infarto agudo do miocárdio, em choque 

cardiogênico, que 

 

A) realizaram implante de balão intra-aórtico em comparação ao grupo controle que não utilizou. 

B) foram submetidos à circulação extracorpórea em relação ao grupo que fez uso de balão intra-aórtico 

C) foram submetidos à revascularização de todas as lesões determinadas como importantes, acima de 70%, em relação ao 

grupo que tratou, apenas, a artéria culpada. 

D) trataram, apenas, a artéria determinada como culpada, em comparação ao grupo de revascularização completa. 

E) usaram Levosimendam em comparação ao grupo que fez uso de dobutamina. 

 

49. Paciente vem ao seu consultório para avaliação de sintoma anginoso, e você decide por estratificação com teste 

ergométrico. Qual dos seguintes achados NÃO seria indicativo de avaliação invasiva por cateterismo cardíaco? 

 

A) Angina induzida por exercício 

B) Queda da pressão arterial sistólica abaixo do basal durante o exercício 

C) Múltiplas derivações com depressão do segmento ST 

D) Elevação do segmento ST em derivação, sem onda Q patológica ou aVR 

E) Infradesnivelamento de morfologia ascendente em uma derivação 

 

50. Qual dos seguintes achados do exame físico NÃO seria indicativo de investigação de um sopro através do 

ecocardiograma? 
   
 

A) Sopro diastólico 

B) Sopro sistólico de baixa intensidade, em paciente com hipertireoidismo 

C) Sopro sistólico grau III ou maior 

D) Sopros associados a bulhas hiper ou hipofonéticas 

E) Sopro sistólico associado a pulso carotídeo de ascensão lenta  
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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 50 (cinquenta) questões objetivas 

de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos 

exigidos para a especialidade. 

 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 nas questões da Prova, você receberá um Cartão-

Resposta com seu Número de Inscrição impresso. 

 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! 

 

 

 
 
 
  

 


