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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o seguinte poema, de autoria de Mário 
Quintana, para responder às questões 1 a 6:

“A nós bastem nossos próprios ais,
Que a ninguém sua cruz é pequenina.
Por pior que seja a situação da China,
Os nossos calos doem muito mais…”
________________________________________

01. Assinale a alternativa que expressa a 
interpretação correta desse texto poético.
a) Diante do sofrimento dos outros, os nossos 
problemas acabam ficando pequenos.
b) Segundo o poeta, as pessoas devem aprender a 
“carregar a cruz” umas das outras.
c) Os homens costumam supervalorizar as suas 
próprias dores e sofrimentos.
d) Toda a humanidade se aflige com as más 
condições de vida na China.
________________________________________

02. Em relação à palavra “ais”, que aparece no 
primeiro verso do poema, assinale a alternativa 
correta.
a) É uma locução adverbial que corresponde a 
prazer.
b) No contexto do poema, funciona como verbo.
c) Trata-se de interjeição substantivada que indica 
dor e tristeza.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
________________________________________

03. O emprego da palavra “cruz” no segundo verso 
da poesia caracteriza uma figura de linguagem. 
Que figura de linguagem é essa?
a) Aliteração.
b) Eufemismo.
c) Metáfora.
d) Sinestesia.
________________________________________

04. Releia o primeiro verso do poema: “A nós bastem 
nossos próprios ais”. Quais termos exercem, nessa 
oração, as funções sintáticas de núcleo do sujeito e 
objeto indireto, respectivamente?
a) “Ais” e “a nós”.
b) “Bastem” e “próprios”.
c) “A nós” e “nossos”.
d) “Bastem” e “ais”.
________________________________________

05. O termo “pequenina”, empregado no poema, 
está flexionado respectivamente, quanto ao seu 
gênero, número e grau:

a) No feminino, singular e aumentativo.
b) No masculino, plural e aumentativo.
c) No masculino, plural e diminutivo.
d) No feminino, singular e diminutivo.
________________________________________

06. No último verso do poema, aparece a expressão 
“nossos calos”. O pronome empregado nessa 
expressão é classificado gramaticalmente como:
a) Demonstrativo.
b) Indefinido.
c) Possessivo.
d) Interrogativo.

QUESTÕES 07 A 12 - MATEMÁTICA 

07. Uma loja está fazendo um sorteio e, para a 
distribuição dos cupons numerados estabeleceu a 
seguinte regra: 1 cupom por cliente e mais 1 cupom a 
cada R$50,00 gastos na loja. Se a probabilidade de 
Nathália ganhar fazendo uma compra de R$250,00 
é de 2%, quantos cupons foram distribuídos no 
total?
a) 45 cupons.
b) 450 cupons.
c) 300 cupons.
d) 120 cupons.
________________________________________

08. A quinta parte de um número menos 2 é igual a 
43. Qual número é esse?
a) 225.
b) 45.
c) 205.
d) 50.
________________________________________

09. Em uma progressão aritmética, o 1º, o 4º e o 
13º termo formam uma progressão geométrica. 
Sabendo que a razão da progressão aritmética é 2, 
qual a razão da progressão geométrica?
a) 4.
b) 3.
c) 2.
d) 1.
________________________________________

10.Doze pessoas trocam apertos de mão entre si. 
Após todos apertarem a mão de todos, quantos 
apertos de mão foram dados?
a) 132.
b) 66.
c) 144.
d) 72.
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11. Qual a área da região cinza da figura a seguir, 
considerando que a reta pontilhada representa o 
diâmetro da circunferência e que o triângulo formado 
na parte inferior é isósceles? (considere π = 3)
 

a) 100 cm².
b) 300 cm².
c) 62,5 cm².
d) 31,4 cm².
________________________________________

12. Em uma equação do segundo grau genérica 

, qual fator determina a 

quantidade de soluções da equação?

a) O discriminante  .

b) A equação de Bháskara  .

c) Se “a” é maior, igual ou menor que zero.

d) O grau da equação, como se tem um “x” ao 

quadrado, logo a equação tem duas soluções.

QUESTÕES 13 A 22 - CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA

13. Acerca do Sistema Único de Saúde, é correto 
afirmar que:
a) O Sistema Único de Saúde é financiado 
exclusivamente por meio de recursos da União 
Federal.
b) Um dos pilares do Sistema Único de Saúde é a 
descentralização político-administrativa.
c) A centralização político-administrativa configura-
se como importante princípio do Sistema Único de 
Saúde.
d) A participação da comunidade no Sistema Único 
de Saúde é facultativa e secundária.

14. Acerca da municipalização da saúde, é 
INCORRETO afirmar que:
a) Decorre do princípio da descentralização político-
administrativa do Sistema Único de Saúde.
b) Um dos fundamentos da municipalização diz 
respeito à homogeneidade da realidade social dos 
Municípios brasileiros.
c) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
d) No âmbito municipal, os Conselhos de 
Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são 
reconhecidos como entidades que representam os 
entes municipais no âmbito estadual, para tratar de 
matérias referentes à saúde.
________________________________________

15. Assinale, abaixo, a única alternativa que NÃO 
indica uma atribuição específica do médico, com 
base exclusivamente na Política Nacional de 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde.
a) Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
UBS.
b) Encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário.
c) Realizar consultas clínicas, pequenos 
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na 
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários.
d) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas 
as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. 
As visitas deverão ser programadas em conjunto 
com a equipe, considerando os critérios de risco 
e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo 
como referência a média de 1 (uma) visita/família/
mês.
________________________________________

16. Sobre o documento “Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão”, é correto afirmar que:
a) A saúde do idoso é uma das prioridades do Pacto 
pela Vida.
b) O controle do câncer de pulmão insere-se como 
uma prioridade do Pacto pela Vida.
c) A atividade física regular e a alimentação saudável 
são medidas não prioritárias e não integram o Pacto 
pela Vida.
d) O controle do câncer de mama é uma das 
prioridades do Pacto pela Vida, mas o controle do 
câncer de colo do útero não é.
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17. A humanização do Sistema Único de Saúde 
consiste em uma política baseada em uma mudança 
na cultura da atenção dos usuários e na gestão dos 
processos de trabalho. Assinale, abaixo, a única 
alternativa que NÃO indica um princípio norteador 
da política de humanização.
a) Estímulo a processos comprometidos com a 
produção de saúde e com a produção de sujeitos.
b) Fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional,  estimulando   a    transdisciplinaridade 
e a grupalidade.
c) Atuação centralizada na pessoa do médico e 
nas suas necessidades, com vistas a assegurar 
melhores condições de trabalho.
d) Valorização da dimensão subjetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, de forma 
a fortalecer e estimular processos integradores e 
promotores de compromissos e responsabilização.
________________________________________

18. Sobre a Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS), é INCORRETO afirmar que:
a) O empoderamento, isto é, o processo de 
intervenção que estimula os indivíduos a adquirirem 
o controle das decisões e das escolhas de modos 
de vida, não constitui princípio do PNPS.
b) A solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito 
às diversidades, à humanização, entre outros, são 
valores fundantes no processo de efetivação da 
PNPS.
c) O PNPS prevê competências comuns às esferas 
federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais.
d) A formação e a educação permanente dos 
gestores e trabalhadores da saúde é tema prioritário 
da PNPS.
________________________________________

19. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
“dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras 
providências”. Assinale a alternativa que indica uma 
instância colegiada prevista por essa lei.
a) Convenção Nacional da Saúde e Federação da 
Saúde.
b) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
c) Fundo Nacional de Saúde e Ministério da Saúde.
d) Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias 
Estaduais de Saúde.
________________________________________

20. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, de quem é a competência 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências?

a) Direção Estadual do Sistema Único de Saúde.
b) Direção Nacional do Sistema Único de Saúde.
c) Direção Municipal do Sistema Único de Saúde.
d) União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 
forma concorrente.
________________________________________

21. Com base na Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, é INCORRETO afirmar que:
a) O dever do Estado de garantir a saúde não 
exclui o das pessoas, da família, das empresas e 
da sociedade.
b) A iniciativa privada não poderá participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo que em 
caráter complementar.
c) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde é um dos 
objetivos do Sistema Único de Saúde.
d) Os indígenas, grupo minoritário, gozam de 
proteção especial do Sistema Único de Saúde, 
concretizada por meio de um Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.
________________________________________
22. Sobre o controle social da saúde, assinale, 
abaixo, a alternativa que descreve corretamente o 
Conselho de Saúde, previsto na Lei nº 8.142/90.
a) Órgão permanente e não deliberativo, somente 
com representantes do governo e de profissionais 
de saúde.
b) Órgão permanente e deliberativo, com 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, com atuação 
na formulação de estratégias, sem adentrar em 
aspectos econômicos e financeiros.
c) Órgão com reuniões periódicas a cada quatro 
anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais para avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação de política de saúde.
d) Órgão permanente e deliberativo, com 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, com atuação na 
formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

QUESTÕES 23 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. Analise as asserções abaixo sobre a anatomia 
da mandíbula e assinale a alternativa correta.
I - O colo da mandíbula é muito grosso, portanto, 
não sujeito a fraturas nem traumas na mandíbula. 
II - A mandíbula articula-se com a fossa mandibular 
no osso temporal, que é delgado e relaciona-se 
com a fossa média do crânio. 
III - Os traumas recebidos no mento poderiam intruir 
a mandíbula para a fossa média do crânio; porém, 
para que isso não ocorra, o colo da mandíbula é 
muito grosso para não fraturar.
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a) Estão corretas as asserções I, II e III.
b) Apenas as asserções I e II estão corretas.
c) Apenas a asserção II está correta.
d) Apenas a asserção III está correta.
________________________________________

24. O uso de anestésicos locais tópicos é um 
componente importante da administração 
atraumática da anestesia local intraoral. Assinale 
a alternativa que corresponde às seguintes 
características:
1 - Anestésico local do tipo éster.
2 - Baixa solubilidade em água.
3 - Pouca absorção pelo sistema cardiovascular.
4 - Reações tóxicas (superdosagem) sistêmicas 
praticamente desconhecidas.
a) Benzocaína.
b) Lidocaína.
c) EMLA.
d) Cloridrato de Tetracaína.
________________________________________

25. As formas farmacêuticas líquidas podem ser 
administradas por via oral ou por via parenteral. 
Assinale a alternativa que corresponde à forma 
farmacêutica líquida que tem a seguinte descrição: 
Sistema químico heterogêneo constituído por dois 
líquidos imiscíveis, um dos quais está disperso no 
seio do outro sob a forma de gotículas esféricas.
a) Suspensão.
b) Solução.
c) Emulsão.
d) Aerossol.
________________________________________

26. O termo Saliva refere-se à mistura de fluídos na 
boca em contato com os dentes e com a mucosa 
oral, geralmente conhecida como saliva total.
Analise as asserções abaixo,  classifique-as como 
Verdadeira (V) ou falsa (F) e assinale a alternativa 
com a ordem correta.

1 - (     ) A saliva desempenha funções como efeito 
enxaguatório, limpeza do alimento e bacteriana, 
diluição de detritos, lubrificação das superfícies 
dentárias. 
2 – (     ) A saliva desempenha funções como a 
proteção dentária pela neutralização dos ácidos 
pela ação tampão.
3 – (     ) A saliva não atua na manutenção da 
supersaturação de hidroxiapatita.
4 -  (     ) A saliva não atua na formação da película 
do esmalte.

a)  1/V; 2/V; 3/V; 4/V.
b)  1/V; 2/V; 3/F; 4/F.
c)  1/V; 2/F; 3/V; 4/F.
d)  1/F; 2/V; 3/F; 4/F.

27. Em relação à microbiota oral é INCORRETO 
afirmar que:
a) Os primeiros colonizadores da boca são chamados 
de espécies pioneiras, e são os estreptococos, 
especialmente o Salivarius, Mitis e Oralis.
b) O fluxo do fluído crevicular gengival  ao redor da 
margem gengival fornece uma fonte de nutrientes 
essenciais para muitos anaeróbios obrigatórios.
c) A microbiota oral costuma diminuir em diversidade 
até alcançar uma condição estável chamada de 
comunidade clímax ou homeostase bacteriana.
d) A microbiota residente pode funcionar como parte 
das defesas inatas do hospedeiro agindo como 
barreira à colonização permanente por organismos 
transitórios, alguns potencialmente patogênicos. 
________________________________________

28. Como é denominada a patologia que é uma 
variante da periodontite apical assintomática, 
representada por um aumento no osso trabecular 
em resposta a uma irritação persistente e cuja 
causa principal é a difusão de um irritante a partir 
do canal radicular para os tecidos periapicais?
a) Abscesso Dento-alveolar Agudo.
b) Abscesso Dento-alveolar Crônico.
c) Calcificação Pulpar.
d) Osteíte condensante.
________________________________________

29. As irritações pulpares associadas às resinas 
compostas costumam ser atribuídas a várias 
causas. Quais das afirmações abaixo são causas 
de irritações?
I – Monômeros não convertidos.
II – Flexão cuspídea devido ao baixo módulo de 
elasticidade das resinas compostas.
III – Indução de estresse em função da contração 
de polimerização.
IV – Deflexão da restauração.
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas III e IV.
c) Apenas II e III.
d) I, II, III e IV.
________________________________________
30. Existem princípios de formação das imagens 
radiográficas. Analise as asserções e escolha a 
alternativa correta.
I – Quanto maior for o tamanho da área focal menor 
será a penumbra.
II – Quanto mais próxima estiver a fonte do objeto 
e a superfície de registro, mais fiel será a imagem 
aproximando-se do tamanho do objeto.
III – O objeto deverá estar próximo à superfície 
de registro. Com o afastamento do objeto do filme 
haverá ampliação da imagem.
IV – O objeto deverá estar paralelo à superfície de 
registro. A não observância desse princípio resulta 
em distroção da imagem.
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a) Estão corretas apenas as asserções I e IV.
b) Estão corretas apenas as asserções III e IV.
c) Estão corretas as asserções I, II, III e IV.
d) Estão corretas apenas as asserções II, III e IV.
________________________________________

31. A classificação das doenças periodontais é útil 
para ajudar no estabelecimento do diagnóstico, 
determinar o prognóstico e facilitar o plano de 
tratamento. Assinale a alternativa que contém 
apenas fatores etiológicos de doenças gengivais de 
origem viral.
a) Neisseria gonorrhoeae; Treponema pallidum.
b) Infecções por espécies de candida; 
Histoplasmose.
c) Gengivoestomatite herpética primária; Varicela 
zóster.
d) Eritema multiforme; Lúpus eritematoso.
________________________________________

32. A sedação mínima com benzodiazepínicos 
é utilizada para controlar o medo e a ansiedade 
do paciente. Ela produz uma discreta depressão 
do nível de consciência. Esse método possui 
comprovada eficácia e segurança clínica. Assinale 
a alternativa que  contém uma indicação para a 
sedação farmacológica em odontologia.
a) Atendimento de pacientes portadores de doença 
cardiovascular controlada.
b) Portadores de glaucoma de ângulo estreito.
c) Apneia do sono.
d) Etilistas.
________________________________________

33. Existem fatores físicos de retenção e estabilidade 
que agem nas próteses totais. Faça a correta 
associação entre as colunas a seguir e escolha a 
alternativa correspondente.
1 - Adesão
2 - Coesão
3 - Atração capilar
4 - Pressão atmosférica

A - é vital para a retenção das próteses totais durante 
a fase de repouso, e também atua como força 
retentiva, quando se aplicam forças no sentido de 
deslocá-las. Alguns a chamam de “sucção” devido 
à resistência ao desprendimento da prótese de sua 
base.

B - atração física de moléculas diferentes entre si. 
Atua quando a saliva molha e se adere à superfície 
da área basal da prótese e à membrana mucosa da 
superfície de assento.

C - atração física de moléculas iguais de uma 
mesma substância. Está relacionada com a força 
retentiva representada pela película de saliva entre 
a base protética e a mucosa.

D - força originada pela tensão superficial que 
causa a elevação ou depressão do nível de um 
líquido quando ele se acha em contato com um 
sólido. 

a) 1/A; 2/C; 3/D; 4/B.
b) 1/B; 2/C; 3/D; 4/A.
c) 1/C; 2/B; 3/D; 4/A.
d) 1/D; 2/C; 3/B; 4/A. 
________________________________________

34. Há diversas portarias que regulamentam o 
Programa Brasil Sorridente. Assinale a alternativa 
que se refere à Portaria nº 2.372, de 7 de outubro 
de 2009.
a)  Institui a ficha complementar de cadastro das 
equipes de Saúde da Família; Saúde da Família 
com Saúde Bucal / Modalidade I e II; e agentes 
comunitários de saúde, no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 
b) Inclui na tabela de tipo de equipes do Sistema de 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(SCNES) os tipos de equipes: EACSSBM1 - Equipe 
de agente comunitário de saúde com Saúde Bucal 
Modalidade I, e EACSSBM2 - Equipe de agente 
comunitário de saúde com Saúde Bucal Modalidade 
II. 
c) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para 
a organização da atenção básica, para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). 
d) Cria o plano de fornecimento de equipamentos 
odontológicos para as equipes de Saúde Bucal na 
Estratégia Saúde da Família. 
________________________________________

35. Os cimentos de ionômero de vidro apresentam 
certas propriedades desejáveis, tais como adesão 
à estrutura dentária, capacidade de liberação e 
reincorporação de Flúor do meio bucal, coeficiente 
de expansão térmica linear semelhante ao do 
dente e biocompatibilidade. Assinale a alternativa 
que contém uma contraindicação para o uso do 
ionômero de vidro.
a) Classe II - Tipo túnel e “slot” horizontal.
b) Cimentação de coroas parciais, totais e próteses 
fixas.
c) Agente de cimentação em endodontia e como 
selador apical em cirurgias paraendodônticas.
d) Classe II com envolvimento da crista marginal.
________________________________________

36. A biópsia é uma técnica que, quando feita 
de forma adequada, torna-se um procedimento 
simples, que pode ser executado rapidamente no 
consultório odontológico.
Sobre esse assunto, analise as asserções a seguir:
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I – A realização de biópsia está indicada quando 
se deseja chegar a um diagnóstico definitivo 
de qualquer lesão patológica, independente de 
seu fator etiológico ser de origem inflamatória, 
microbiana, auto imune ou neoplásica.
II – Deve-se fazer incisões paralelas à trajetória dos 
nervos, artérias e veias locais.
III – Deve-se dar preferência à utilização de bisturis 
elétricos durante a remoção da peça cirúrgica.
IV – O tipo de biópsia preferencial para melanoma é 
a biópsia incisional.

Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas I, II, III e IV.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.
________________________________________

37. O MTA (agregado trióxido mineral) é um material 
relativamente recente no mercado, composto por 
óxidos minerais e íons. Analise as afirmações 
abaixo e assinale a alternativa que contém somente 
as asserções que são características do MTA.

I – Apresenta biocompatibilidade quando colocado 
diretamente sobre a polpa de animais e de 
humanos, tanto de dentes permanentes quanto de 
dentes decíduos.
II - Sua ação bioestimuladora se dá pela liberação 
de íons cálcio pelas adjacências dos tecidos, e sua 
ação antimicrobiana ocorre por doação de íons 
hidroxila e aumento do pH.
III - Sua solubilidade é menor do que a do cimento 
de hidróxido de cálcio após 24 h de inserção na 
cavidade e após 21 dias, assim como também é 
menor do que a do óxido de zinco e eugenol.
IV – Um ponto favorável desse material é a facilidade 
de inserção na cavidade e a alta resistência à 
compressão inicial.

a) Estão corretas apenas as asserções I, II e III.
b) Estão corretas apenas as asserções II, III e IV.
c) Estão corretas apenas as asserções I e II.
d) Estão corretas as asserções I, II, III e IV.
________________________________________

38. Os fundamentos de oclusão que norteiam os 
ajustes clínicos em dentística restauradora são 
os princípios da oclusão mutuamente protegida. 
Analise as asserções e escolha a alternativa que 
contém somente as asserções que representam os 
princípios de oclusão ideal para dentição natural, 
dentística restauradora e prótese parcial fixa.

I – Divergir a Relação Cêntrica da Máxima 
Intercuspidação Habitual – ou seja, obter a Relação 
de Oclusão Cêntrica. 

II - Obter contatos bilaterais assíncronos, se 
possível, em todos os dentes posteriores em 
Relação de Oclusão Cêntrica, objetivando o 
direcionamento axial das cargas oclusais e evitando 
contatos efetivos com a mesma intensidade nos 
dentes anteriores. 
III - Relação oclusal do tipo cúspide fossa. 
IV - Presença de uma guia anterior bem-definida 
em seus dois componentes: lateral através da guia 
canina e protrusiva a expensas dos incisivos. 

a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) III e IV.
d) I e III.
________________________________________

39. O servidor público estável, de acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Coronel Vivida – PR, só 
perderá o cargo:
a) Em virtude de sentença judicial, ainda que não 
transitada em julgado (com recurso pendente de 
julgamento).
b) Mediante processo administrativo sumário, ainda 
que não seja assegurada a ampla defesa.
c) Mediante processo de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa.
d) Mediante ato administrativo fundamentado do 
superior hierárquico.
________________________________________

40. A Lei Orgânica do Município de Coronel Vivida 
- PR estabelece que compete à Câmara Municipal 
deliberar acerca de diversas matérias. Assinale, 
abaixo, a única alternativa que NÃO indica uma 
dessas matérias.
a) Criação, organização e supressão de distritos, 
observada a legislação estadual.
b) Tributos municipais, a fixação das tarifas e dos 
preços dos serviços públicos.
c) Ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do 
solo urbano.
d) Transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/08/2016.


