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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. A Política Nacional de Humanização (PNH) 
busca pôr em prática os princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, 
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. 
Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio 
da PNH.

a) Autonomia dos sujeitos e coletivo.
b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
c) Horizontalidade.
d) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.
_________________________________________
12. Considere o trecho a seguir: “... é a estratégia 
prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização 
da Atenção Básica no País, de acordo com os 

preceitos do SUS. É considerada como estratégia 
de expansão, qualificação e consolidação da 
Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de ampliar 
a resolutividade e impactar na situação de saúde 
das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade”. ( ). Assinale a 
alternativa que corresponde à descrição acima.

a) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS).
b) Equipe de Saúde da Família (eSF).
c) Equipe da Atenção Básica (eAB).
d) Unidade Básica de Saúde (UBS).
_________________________________________
13. Conforme a Lei 8.080/90, à direção nacional 
do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde.
b) Coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de vigilância epidemiológica, de 
vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de 
saúde do trabalhador.
c) Colaborar com a União na execução da vigilância 
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 
serviços privados de saúde.
_________________________________________
14. Assinale a alternativa que NÃO indica uma 
das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida do 
SUS, no âmbito das diretrizes “Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão”:

a) Saúde do Idoso, controle do câncer do colo do 
útero e da mama.
b) Redução da mortalidade infantil e materna, 
fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
c) Promoção da Saúde.
d) Promoção da Cidadania como estratégia de 
mobilização social, tendo a questão da saúde como 
um direito.
_________________________________________
15. Assinale a alternativa CORRETA a respeito 
da possibilidade de participação de instituições 
privadas no sistema único de saúde.

a) As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
b) As instituições privadas não poderão participar, 
ainda que de forma complementar, no sistema único 
de saúde.
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c) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, não se admitindo a participação direta 
ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, em 
nenhuma hipótese.
d) As instituições privadas poderão participar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, 
desde que sejam entidades filantrópicas ou sem fins 
lucrativos.
_________________________________________
16. Todos os médicos, especialmente os 
ginecologistas, tem papel fundamental na saúde 
sexual das adolescentes, por poderem acessar 
assuntos íntimos de sua vida no aspecto sexual. 
Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere 
às medidas educativas para saúde sexual das 
adolescentes.

a) Informar a paciente que o autoerotismo 
(masturbação) é comum e natural, sendo fonte 
importante aprendizado para se obter orgasmo.
b) Informar sobre a segurança dos anticoncepcionais, 
lembrando que a pílula combinada não afeta estatura 
e peso corporal.
c) Informar aos pais que uma relação assertiva 
e colaborativa com a adolescente favorece a 
antecipação da sexarca.
d) Esclarecer que o sexo é uma fonte lícita de prazer 
tanto por autoerotismo quanto pelo relacionamento 
com outra pessoa.
_________________________________________
17. Segundo os critérios de elegibilidade da OMS 
para uso de métodos anticoncepcionais é CORRETO 
afirmar sobre o uso de Anticoncepcionais Orais de 
emergência (AEs) que.

a) Anticoncepcionais Orais de emergência (AEs) 
oferecem proteção adicional contra DST, sendo 
método de escolha pós estupro.
b) O uso repetido de AEs é considerado categoria 1, 
podendo ser prejudicial a mulheres que apresentarem 
as condições classificadas com 2, 3 ou 4 para o uso 
de Anticoncepcionais Hormonais Combinados Orais.
c) Para casos de angina pectoris e/ou enxaqueca 
os Aes são classificados como categoria 3, sendo 
contraindicados.
d) Pacientes com histórico de gravidez ectópica prévia 
não devem utilizar os AEs pelo risco aumentado de 
repetição da doença, categoria 3.
_________________________________________
18. Sobre o acompanhamento pré natal da 
paciente hipertensa crônica analise as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I. A hipertensão essencial ou primária representa a 
principal causa de hipertensão crônica na gravidez.
II. São critérios para internação a presença de 
urgência hipertensiva, a presença de oligodramnia e 
diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta.

III. Quando há quadro de hipertensão arterial 
crônica complicada (Pré-eclâmpsia sobreposta) 
interna-se a paciente e realiza-se parto terapêutico 
independente da idade gestacional após realização 
de corticoterapia.
IV. Pacientes com hipertensão arterial crônica não 
complicada são acompanhadas semanalmente a 
partir da 34.a semana para avaliação da vitalidade 
fetal, e tem seu  parto programado para a 37.a 
semana.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
_________________________________________
19. Consideram-se pacientes de alto risco para 
desenvolvimento de câncer de mama os indivíduos 
com risco cumulativo acima de 20 a 30 % ao longo 
da vida ou quando o risco relativo (RR) é maior que 
2,5. São considerados fatores de risco maiores (RR 
> 3,0) os seguintes EXCETO.   

a) Mutação patogênica conhecida.
b) Densidade mamária elevada.
c) Câncer de mama ou ovário (1 parente de 1º grau 
≥ 50 anos).
d) Biópsia mamária com atipia.
_________________________________________
20. Atualmente a Síndrome alcoólica fetal (SAF) 
é considerada a maior causa de déficit intelectual 
prevenível no mundo, embora não seja a única forma 
de efeitos deletérios do álcool durante a gravidez. 
No que diz respeito ao uso de álcool na gestação 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) São sinais característicos da SAF: déficit de 
crescimento, comprometimento do sistema nervoso 
fetal e dismorfismos faciais.
b) Apesar de todo o comprometimento fetal provocado 
pela ingestão de álcool durante a gravidez ele não é 
considerado teratógeno.
c) Para cada criança com diagnóstico de SAF 
completa há de 3-10 casos de acometimento parcial 
(FASD – fetal alcoholspectrumdisorders).
d) O álcool atravessa a barreira placentária muito 
rapidamente, sendo que em cerca de 1 a 2 horas 
os níveis sanguíneos fetais são semelhantes aos 
maternos. 
_________________________________________
21. No que se refere a vaginites e vaginoses 
assinale a alternativa que faz a associação 
CORRETA.

I. A vaginose bacteriana é um estado de desequilíbrio 
da flora vaginal onde ocorre a substituição da 
flora de Lactobacillus e tem como sintomas mais 
comuns o corrimento de intensidade variável, com 
odor caracteristicamente fétido (odor de peixe ou 
amoniacal).



4

II. A vaginite aeróbica é causada pela excessiva 
proliferação de Lactobacillus e tem como sintomas 
mais comuns o corrimento vaginal de aspecto 
purulento e queixa de disúria e dispareunia.
III. A vaginite citolítica provoca corrimento 
esbranquiçado e prurido variável, podendo estar 
associados ardor, queimação e disúria, e é um estado 
de alteração do meio vaginal com proliferação de 
bactérias entéricas como o Enterococcusfaecalis.
IV. Na vaginite inflamatória descamativa a queixa é 
de corrimento profuso ou em moderada quantidade, 
com desconforto acentuado, dispareunia e ardor, em 
geral de longa duração. Tem etiologia desconhecida, 
com identificação de Streptococcus do grupo B em 
alguns casos.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
_________________________________________
22. Entre as diversas infecções que acometem 
os indivíduos adultos está a infecção do trato urinário 
(ITU), especialmente em mulheres. Portanto cabe 
ao ginecologista atuar tanto na prevenção como no 
tratamento de tais infecções nas mulheres. Para 
tanto consideram-se CORRETAS as seguintes 
recomendações. 

I. Em casos de cistite bacteriana aguda não 
complicada o tratamento antimicrobiano em 
monodose ou de curta duração preferencialmente é 
o recomendado.
II. Uso de cranberry nas diversas formas de 
apresentação já apresenta evidência suficiente para 
uso como forma de prevenção de ITU recorrente.
III. Para casos de ITU de repetição o tratamento 
deve ser iniciado por medidas comportamentais: A 
ingesta hídrica adequada, evitar uso de espermicida 
e estrogenioterapia local para atrofia genital.
IV. A triagem e tratamento da bacteriúria assintomática 
são universalmente recomendados. 

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
23. A invasão benigna do endométrio no 
miométrio além de 2,5 mm de profundidade é uma 
das características da adenomiose, que acomete em 
geral mulheres de 40 a 50 anos e incidentalmente as 
mulheres mais jovens. Considerando os fatores de 
risco para o surgimento de adenomiose assinale a 
alternativa CORRETA. 

I. IMC elevado.
II. Ciclos menstruais curtos (< 24 dias de intervalo).
III. Cirurgias uterinas prévias.
IV. Menarca precoce (< 10 anos).

V. História de abortamento.

a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
24. A gravidez ectópica tem apresentado 
incidência crescente em diversos países, impactando 
diretamente a saúde pública pelos significativos 
índices de morbidade e mortalidade. A respeito de tal 
patologia assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A doença inflamatória pélvica é um dos importantes 
fatores de risco para gravidez ectópica principalmente 
as causadas por Chlamydia trachomatis e Neiseeria 
gonorrhoeae.
b) A tríade clássica de sinais e sintomas é definida por 
dor abdominal, atraso ou irregularidade menstrual e 
sangramento vaginal.
c) O risco de ocorrência de gravidez ectópica após 
reprodução assistida é muito baixo (< 1 %) pois o uso 
de altas doses de estrogênio melhora a motilidade 
tubárea.
d) O diagnóstico diferencial deve ser feito entre 
patologias como a rotura de cisto ovariano, apendicite, 
salpingite e o abortamento espontâneo incompleto.
_________________________________________
25. A gravidez confere uma sobrecarga importante 
sobre o organismo materno, com repercussões que 
refletem a compressão anatômica do feto, alterações 
vasculares, circulatórias e endócrinas. Assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) São alterações comuns da pele e anexos os eventos 
vasculares como o eritema palmar, teleangiectasias, 
hipertricose e aumento de secreção sebácea e 
sudorese.
b) No sistema músculo esquelético o aumento o 
volume abdominal e das mamas desvia anteriormente 
o centro de gravidade com consequente surgimento 
de hiperlordose e hipercifose da coluna, aumento da 
base de sustentação e marcha anserina.
c) Entre 12 e 20 semanas de gravidez o útero assume 
forma esférica e passa a ocupar a cavidade abdominal 
(deixa de localizar-se apenas na pelve), sendo que 
neste momento o peso uterino e o amolecimento 
de tecidos adjacentes fazem-no ocupar os fórnices 
laterais da vagina, que é denominado sinal de 
Piskacek.
d) Há predisposição de surgimento de litíase biliar na 
gestante em virtude de hipotonia da vesícula biliar 
em especial por estar associada ao aumento de 
colesterol total desde o início da gravidez.
_________________________________________
26. A hipertensão arterial (PA sistólica superior ou 
igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica igual ou superior 
a 90 mmHg) quando aparece em gestações com 
mais que 20 semanas em pacientes previamente 
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normotensas associada à presença de proteinúria 
define a doença hipertensiva específica da gestação 
(DHEG). Assinale a alternativa CORRETA.

a) Para o tratamento farmacológico de DHEG são 
opções de hipotensores a nifedipina de liberação 
lenta (30-120 mg/dia) e a amlodipina (5 a 20 mg/dia) 
e de sedativo o diazepam (5 a 20 mg/dia).
b)Trombofilias como a mutação do fator V de Leiden e 
deficiência de proteínas C e S, não são consideradas 
com fatores de risco para surgimento DHEG.
c) Nas formas mais leves de DHEG, especialmente 
nas de instalação mais tardia, deve ser feita a 
pesquisa de colagenoses, especialmente o lúpus 
eritematoso sistêmico.
d) Quando necessário o uso de sulfato de magnésio 
para tratamento de pré-eclâmpsia / eclâmpsia o 
esquema de Pritchard preconiza dose de ataque de 4 
a 6 g intravenosa em 20 minutos e 1-2 g por hora em 
bomba de infusão contínua.
_________________________________________
27. No que tange ao processo fisiológico que 
regula as alterações fisiológicas e bioquímicas 
locais uterinas para o parto em suas quatro etapas 
(quiescência, ativação, estimulação e involução) 
assinale a alternativa INCORRETA a seguir.

a) A fase ativa em geral é iniciada com dilatação 
cervical de 4 cm e tem duração aproximada de 6 
horas em primíparas e 3 horas nas multíparas.
b) O diagnóstico de trabalho de parto é caracterizado 
pelo conjunto de alterações a saber: presença de 
contrações uterinas (ao menos 2 em 10 minutos), 
dilatação cervical (pelo menos 2 cm), esvaecimento 
cervical e/ou modificações progressivas no colo.
c) Há 2 fases bem definidas para a descida do pólo 
cefálico pelo canal de parto: Fase pélvica (dilatação 
cervical completa e apresentação acima do plano 
+3 de De Lee) e Fase perineal (cabeça rodada e em 
plano inferior a +3 de De Lee).
d) Na dequitação o tipo de descolamento placentário 
mais comum é o Marginal (também chamado de 
Baudelocque-Schultze) que apresenta o sangramento 
após a dequitação e não há formação de hematoma 
retroplacentário.
_________________________________________
28. A bioética pode ser conceituada com ética 
aplicada, baseada na aplicação de teorias gerais, de 
princípios e regras de ordem ética a problemas que 
se apresentam na prática clínica, na utilização dos 
serviços de saúde e na pesquisa biomédica. Analise 
as alternativas a seguir e assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) A bioética principialista estabelece 4 princípios 
básicos: Autonomia, Beneficência, Não maleficência 
e Justiça.

b) A negligência surge quando o profissional, por ação 
ou omissão, assume procedimentos de risco sem 
respaldo científico e sem prestar esclarecimentos 
ao paciente.
c) A imperícia é definida como o despreparo 
técnico ou intelectual do profissional e ocorre 
quando o profissional deixa de observar normas 
recomendadas.
d)  São exemplos de negligência médica o ato de 
deixar o plantão antes de seu substituto chegar, a 
ausência de exame pré-anestésico e a omissão de 
informações sobre o quadro clínico do paciente ao 
médico substituto.
_________________________________________
29. Nos mamíferos o sexo é definido 
geneticamente (XX e XY). Durante o desenvolvimento 
embrionário as estruturas indiferenciados do 
embrião irão determinar suas homólogas nos 
adultos a depender do estímulo genético realizado. 
Assinale a alternativa a seguir que aponta a relação 
INCORRETA.

a) Seio urogenital: Vagina superior e tubas 
uterinas (feminino) e epidídimo e vesícula seminal 
(masculino).
b) Tubérculo genital: clitóris (feminino) e glande 
peniana (masculino).
c) Crista genital: ovários (feminino) e testículos 
(masculino).
d) Ductos paramesonéfricos: útero (feminino) e 
apêndice testicular (masculino).
_________________________________________
30. A hemorragia uterina pode resultar de 
diversas causas: alterações estruturais, hormonais, 
coagulopatias, neoplasias e infecção entre 
outras. A idade e o estado reprodutivo mudam 
significativamente seus riscos e etiologia. A respeito 
de tais alterações assinale a alternativa CORRETA. 

I. Nos quadros de tireopatia (hipo ou hipertireoidismo) 
as irregularidades menstruais variam de amenorreia 
a menorragia, podendo a amenorreia e o 
sangramento uterino disfuncional anovulatório estar 
presentes no hipotireoidismo.
II. As pacientes com doença de von Willebrand 
apresentam volumosos sangramentos menstruais 
desde a menarca e o tratamento com contraceptivos 
orais combinados tem alta taxa de sucesso no 
controle do sangramento.
III. No tratamento clínico da menorragia – 
tratamento de fase crônica – uma opção é o uso de 
contraceptivos combinados orais em altas doses 
(3x/dia) com retirada progressiva.



6

IV. A presença de sangramento uterino em usuárias 
de contraceptivos combinados orais é rara, cerca 
de 5-10% no primeiro mês de uso e presume-se 
que a causa desse sangramento seja e hipertrofia 
endometrial induzida pelo componente estrogênico 
nesta fase de adaptação, e menos que 5% mantém 
o sangramento após 6 meses de uso.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


