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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA, RO.  
 
EDITAL Nº 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA E REDAÇÃO.  
                                                                                                                  
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA.  
  
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia, desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer 
tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta. 
 
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público de Provas e Títulos o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s), 
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no 
local, onde estará ocorrendo o Concurso Público de Provas e Títulos, o candidato deverá manter o celular 
desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser 
eliminado deste Concurso Público de Provas e Títulos.  
 
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá 
acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
4. Confira se a sua prova tem 25 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu 
está correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita 
atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a 
prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
avaliação de conhecimentos terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta e da redação. 
 
10. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 

Leia o texto a seguir para responder às próximas três questões. 
 
Trágico acidente de leitura. (Mário Quintana). 
 
Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, 
num sonho. Nem lia: deslizava. Quando de súbito a terrível palavra apareceu, apareceu e ficou plantada ali 
diante de mim, focando-me: ABSCÔNDITO. Que momento passei!... O momento de imobilidade e 
apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, 
como um duplo monstro misterioso e corcunda... O terrível silêncio do condenado ante o pelotão de 
fuzilamento, quando os soldados dormem na portaria e o capitão vai gritar: Fogo! 
 
01. De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta. 
a) A palavra ABSCÔNDITO tem o significado de absconso, escondido, oculto. 
b) ABSCÔNDITO apareceu em letra maiúscula para ser destacada, chamar a atenção. 
c) Parte do título do texto, “acidente de leitura” foi considerado pelo autor, o fato de ele ter encontrado uma palavra 
desconhecida.  
d) O ato de ler, dito pelo narrador, não lhe dá prazer algum, é algo maçante, enfadonho. 
 
02. Assinale a alternativa onde todas as palavras tiradas do texto contêm exemplos de hiato. 
a) Viaja – lua – diante – apreensão. 
b) Tão – misterioso – maiúscula – eu. 
c) Diante – eu – tão – lua. 
d) Apreensão – eu – tão – maiúscula. 
 
03. As palavras do texto (comodamente, de súbito, diante, ali) têm a função de: 
a) Preposição. 
b) Conjunção. 
c) Advérbio. 
d) Interjeição. 
 
04. Assinale a alternativa onde todas as palavras estão acentuadas pela mesma razão. 
a) Árdua – cerimônia – planície. 
b) Xará – ninguém – espontâneo. 
c) Pá – mês – caí. 
d) Sábio – lógico – vôlei. 
 
05. Quanto ao correto uso da crase, assinale a alternativa incorreta. 
a) Pedro dirigiu-se àquela locadora do shopping. 
b) Margarete passa horas e horas à frente da televisão. 
c) Passarei o domingo à toa. 
d) É um favor que peço à Vossa Excelência. 
 
06. Sobre regência verbal, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e marque a alternativa correta: 
( ) Quando o verbo pede complemento verbal antecedido por preposição, ele é chamado transitivo indireto. 
( ) Quando o verbo é intransitivo, ele não pede objeto; quando o verbo é transitivo direto, ele pede objeto 
direto; quando é transitivo direto e indireto, ele pede objeto direto e objeto indireto, simultaneamente; 
quando o verbo é transitivo indireto, ele pede objeto indireto. 
( ) O predicativo do sujeito aparece nos verbos transitivos diretos e indiretos. 
( ) Os pronomes o, a, os, as, substituem o objeto direto; lhe e lhes, o objeto indireto. 
a) V – F – F – V. 
b) V – V – V – F. 
c) V – V – F – V. 
d) V – V – V – V. 
 
07. Quanto aos parônimos, assinale a alternativa incorreta. 
a) Acender: pôr fogo - ascender: subir.  
b) Acento: sinal gráfico - assento: lugar para sentar-se. 
c) Seção: reunião - sessão: repartição. 
d) Ratificar: confirmar - retificar: corrigir. 
 
08. Quanto ao uso de há (verbo) e a (preposição), marque a alternativa incorreta. 
a) Daqui a dois dias viajarei. 
b) São dois quilômetros daqui a Chupinguaia. 
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c) Há dez dias não a encontro. 
d) Eu me formarei daqui há dois semestres. 
 
09. É o primeiro romance ideológico brasileiro em que se discute o destino histórico do Brasil, 
representou uma ponte entre as correntes filosóficas e estéticas do final do século XIX (Realismo, 
Naturalismo, Simbolismo) e a revolução modernista da segunda década do século XX. 
O enredo gira em torno dos debates entre dois colonos alemães que se estabelecem no Espírito Santo: 
Milkau e Lentz. Milkau representa o otimismo, a confiança no futuro do Brasil e na força regeneradora do 
amor universal. À maneira de Tolstói, Milkau prega a integração harmônica de todos os povos na natureza-
mãe, revelando um evolucionismo humanitário. 
Já Lentz, é um adepto das teorias racistas. Para ele, os brasileiros, por serem mestiços, estão condenados 
à dominação por parte de raças “superiores”. Ele profetiza a vitória dos arianos, enérgicos e dominadores, 
sobre o brasileiro fraco e indolente. Suas ideias deixam entrever a filosofia de Nietzsche e o evolucionismo 
de Darwin. 
Milkau não se limita à defesa de ideias abstratas, seu humanismo desdobra-se em ação quando passa a 
proteger Maria, jovem colona, expulsa pelos patrões quando estes descobrem a sua gravidez, vindo dar à 
luz em trágica situação. Após salvar Maria, libertando-a da prisão, onde estava por ter sido acusada de 
matar o próprio filho (na verdade Maria tem o filho devorado por uma vara de porcos), Milkau foge com 
Maria, em direção a novos horizontes, numa “corrida no Infinito”, em busca de um lugar onde pudessem 
ser felizes, onde as feras não fossem homens, onde a vida não fosse uma competição de ódios, mas uma 
conquista de amor. 
Tais comentários pertencem ao romance: 
a) Recordações do Escrivão Isaías Caminha - Lima Barreto. 
b) Os Sertões - Euclides da Cunha. 
c) Canaã - Graça Aranha. 
d) Cidades Mortas - Monteiro Lobato. 
 
10. Em relação às obras e autores, analise os itens e marque a alternativa verdadeira: 
I- O Quinze - Rachel de Queiroz. 
II- Menino de Engenho - José Américo de Almeida. 
III- Vidas Secas - Graciliano Ramos. 
IV- Capitães da Areia - Jorge Amado. 
V- Olhai os Lírios do Campo - Érico Veríssimo. 
a) Apenas I, II e III estão corretos. 
b) Apenas I, III, IV e V estão corretos. 
c) Apenas II, III, IV e V estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 

Leia o trecho a seguir, da notícia publicada por BBC News | Brasil, em 28 de fevereiro de 2020 e responda 
à próxima questão. 
 
Os sinais que indicam nova alta da dengue no Brasil, em 2020, 
Leandro Machado (@machadoleandro) e Mariana Alvim (@marianaalvim) 
Da BBC News Brasil em São Paulo. 
 

 
 

Em 2020, novo ciclo de circulação do sorotipo 2, do vírus, no país, possivelmente puxará para o alto casos 
de dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. 
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No mesmo mês, em que o Brasil confirmou seu primeiro caso de paciente com um novo tipo de 
coronavírus, surgido na China, um velho conhecido dos brasileiros, deu sinais de que vai infectar ainda 
mais pessoas em 2020: o vírus da dengue, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. 
 
O mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, com dados sobre a dengue, aponta que o 
número de casos prováveis da doença — aqueles que são notificados à pasta pelos Estados — cresceram 
19% nas cinco primeiras semanas do ano, em comparação com o mesmo período de 2019. 
 
Foram notificados 94.149 casos prováveis, até a quinta semana do ano, (mais precisamente de 29/12/2019 
a 01/02/2020), ante 79.131, no mesmo período do ano passado. 
 
Neste início de 2020, há a confirmação de que pelo menos 14 pessoas morreram por dengue no país. A 
comparação de óbitos com 2019 ainda é incerta, já que os números ainda podem mudar bastante, 
conforme chegam os resultados de análises laboratoriais e à medida que os Estados e municípios enviam 
seus informes ao ministério. Os dados do boletim atual, por exemplo, ainda não computam os casos e as 
mortes registrados a nível local, em fevereiro. 
 
Mas o ministério já trabalha com um cenário de aumento de casos de dengue para este ano, e alguns 
municípios e Estados pelo país, decretaram alerta para uma epidemia de dengue — que é definida quando 
há uma taxa de 300 casos confirmados de doença, para cada 100 mil habitantes. 
[...] 
(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51667748, acesso em 02 de março de 2020). 

 
11. Apesar do trecho citado, é sabido que a íntegra da notícia traz mais informações. Sobre ela, preencha 
os parênteses com (C) certo ou (E) errado e assinale a alternativa correta: 
( ) Especialistas e representantes de governos, entrevistados pela BBC News Brasil, atribuem a tendência 
de alta da dengue em 2020 a uma combinação de fatores: primeiro e talvez mais importante, um novo ciclo 
poderoso de circulação do sorotipo 2 (existem 4 sorotipos do vírus da dengue, uma classificação que 
corresponde à resposta de diferentes anticorpos no infectado); soma-se a isso, condições meteorológicas 
particulares, nos últimos meses, e ainda, fatores culturais e comportamentais da população. 
( ) Mapas de casos da doença deixam claro o destaque em uma faixa do país que começa no Acre, passa 
pelo Centro-Oeste e por parte do Sudeste, terminando no Paraná. Estados do Nordeste, como Paraíba e 
Pernambuco, tiveram poucos casos em comparação com unidades de outras regiões. No Paraná, os 
dados do crescimento da dengue impressionam. Em fevereiro do ano passado, o Ministério da Saúde 
apontou que o Estado tinha 14 doentes por 100 mil habitantes; já hoje, esse número chega a 220,7 — alta 
de 1.471% de incidência na comparação, entre boletins dos dois períodos. 
( ) "Nesse momento, estamos com um quadro de curva ascendente da doença. A tendência é de uma 
situação de piora impactante, pois o período de maior incidência ainda vai começar em março", diz Ivana 
Belmonte, coordenadora de vigilância ambiental, da Secretaria de Saúde do Paraná. 
a) C – C – C. 
b) C – E – C. 
c) E – C – C. 
d) C – C – E. 
 
12. O gentílico para quem nasce em Chupinguaia, RO, é: 
a) Chupinguaiano. 
b) Chupingueiro. 
c) Chupinguaiense. 
d) Chupinguainse. 
 
13. De acordo com a Lei Complementar nº 2, de 22 de junho de 2012, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos Municipais de Chupinguaia, RO, das autarquias e das fundações públicas 
municipais, em seu art. 2º, inciso II, a definição de Cargo Público, é: 
a) Sistematização em norma específica de determinados grupos de cargos efetivos, com base nas atribuições e 
responsabilidades a eles inerentes, objetivando regular situação funcional e remuneratória, em razão da natureza 
e do grau de complexidade, exigidos para o desempenho dos serviços públicos. 
b) Conjunto de categorias funcionais, reunidas segundo a correlação e afinidades existentes entre elas, quanto à 
natureza do trabalho e grau de complexidade e conhecimentos, aplicados em atividades próprias. 
c) Conjunto de atribuições específicas, dentro da estrutura administrativa a ser exercida, exclusivamente, por 
servidores, ocupantes de cargo efetivo, integrante do quadro municipal, mediante designação da autoridade 
competente. 
d) Conjunto de atribuições e responsabilidades instituído por lei, com denominação própria, número certo, e 
estipêndio correspondente pago pelo erário municipal, exercido por um titular, podendo ser: cargo efetivo, ou 
cargo em comissão. 
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14. Um navegador de rede, navegador web, navegador da internet, ou simplesmente navegador, é um 
programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um servidor da 
rede. Dentre os principais navegadores atualmente utilizados, pode-se citar Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Microsoft Edge. Uma característica comum desses softwares é apresentar um histórico dos sites 
navegados ao longo do tempo. 
Qual recurso do Google Chrome pode ser ativado para que outros usuários não vejam o histórico de 
acessos e a navegação seja realizada com privacidade? 
a) Preenchimento automático. 
b) Guia anônima. 
c) Navegação em segundo plano. 
d) Bloquear sites. 
 
15. O Correio Eletrônico (Eletronic Mail ou E-Mail) é um método que permite compor, enviar e receber 
mensagens assíncronas através de sistemas eletrônicos de comunicação. 
Acerca do uso de correio eletrônico, é incorreto afirmar: 
a) Um servidor de e-mail é uma máquina que envia, recebe e armazena e-mails para usuários. 
b) Para o funcionamento de um serviço de correio eletrônico, são necessários cliente e servidor. A função do 
cliente de e-mail é a de acesso do usuário a mensagens, e o servidor tem a função de envio, recebimento e 
manutenção das mensagens. 
c) O POP3 é o protocolo responsável pela transmissão de correio eletrônico pela internet. Por padrão, ele roda na 
Porta TCP 25. 
d) É possível configurar o software de correio eletrônico para armazenar mensagens de e-mail recebidas 
automaticamente em outra pasta e até marcá-la como lida, no entanto a configuração padrão armazena 
mensagens recebidas na Caixa de Entrada como não lida. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 

No que tange aos direitos dos usuários do SUS e nos termos do documento Carta dos direitos dos 
usuários da saúde / Ministério da Saúde. – 3. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011, responda às 
próximas duas questões.  
 
16. Analise os itens e marque a alternativa verdadeira:  
(i) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de 
participação. 
(ii) Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de 
saúde. 
(iii) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de 
saúde. 
(iv) Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências de saúde e de exigir que os 
gestores cumpram os princípios anteriores. 
a) São corretos apenas os itens (i) e (v). 
b) São corretos apenas os itens (ii) e (iii). 
c) São corretos apenas os itens (iii) e (v). 
d) São corretos todos os itens. 
 
17. É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de 
qualquer discriminação, restrição, ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação 
sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia, 
ou deficiência, garantindo-lhe, dentre outros, exceto: 
a) Continuidade das atividades escolares, bem como o estímulo à recreação, em casos de internação de criança 
ou adolescente. 
b) A escolha do local de morte. 
c) Limitação de acesso aos serviços de saúde por barreiras físicas, tecnológicas e de comunicação. 
d) O direito à escolha de alternativa de tratamento, quando houver, e à consideração da recusa de tratamento 
proposto. 
 
Conforme o Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, responda às 
próximas duas questões. 
 
18. Marque a alternativa que traz informação incorreta. 
a) O planejamento da saúde, em âmbito estadual, deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das 
necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde. 
b) O planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes 
públicos. 
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c) Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que questões de 
saúde pública o justifiquem. 
d) O Ministério da Saúde poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria 
das ações e serviços.  
 
19. Analise se os itens são (C) corretos ou (I) incorretos e assinale a alternativa correspondente: 
Sem prejuízo das outras providências legais, o Ministério da Saúde informará aos órgãos de controle 
interno e externo: 
( ) O descumprimento injustificado de responsabilidades na prestação de ações e serviços de saúde, 
também de outras obrigações previstas no Decreto nº 7.508/2011. 
(  ) A não apresentação do Relatório de Gestão a que se refere o inciso IV, do art. 4º, da Lei nº 8.142/1990. 
(  ) A não aplicação, malversação ou desvio de recursos financeiros. 
(  ) Outros atos de natureza ilícita de que tiver conhecimento. 
a) C – C – C – C. 
b) C – I – I – C. 
c) I – C – I – C. 
d) C – I – I – I. 
 
20. Em uma radiografia póstero anterior do crânio, foi orientado ao paciente se posicionar em decúbito 
ventral ou ortostático, com nariz e a testa na mesa. Foi mantido o plano médio sagital sobre a linha central 
da mesa, ou a linha central da estativa. O plano horizontal alemão e o plano vertical do ouvido sofreram 
uma leve angulação. Raio central angulado paralelo ao plano horizontal alemão, em 2 cm na direção da 
lambda, saindo da glabela. Chassi 24x30, longitudinal e panorâmico. DFoFi 100 cm, com bucky.  
O texto refere-se a uma técnica de radiografia do crânio realizada pelo método de:  
a) Granger. 
b) Bretton. 
c) Worw. 
d) Alstchul.  
 
21. A ressonância magnética nuclear (RMN) detecta através de imagens precisas inúmeras patologias. O 
paciente deita-se e entra através de um tubo. Na maioria dos casos não é necessário jejum, ou aplicação 
de contraste.  
Assinale a alternativa que indique o princípio físico principal para que o exame de RMN ocorra.  
a) Feixes de fótons. 
b) Campo magnético alto (B0). 
c) Feixe de raios de 30 keV. 
d) Emissão de pósitrons. 
 
22. Uma técnica radiológica é utilizada para investigar pequenas calcificações, ou corpos estranhos, nos 
tecidos moles. Pode detectar câncer em seu estágio inicial, antes mesmo que um nódulo possa ser 
sentido na palpação, quando o tratamento pode ser bem mais sucedido.  
Assinale a alternativa que indique o nome da técnica mencionada no texto. 
a) Medicina nuclear. 
b) Tomografia computadorizada.  
c) Fluoroscopia. 
d) Mamografia. 
 
23. O exame de imagem, assim como o hemograma, é a porta de entrada para uma análise geral das 
condições do paciente, na busca de um diagnóstico preciso, geralmente, são requisitados após a coleta 
da história e do exame físico, no consultório. A seleção do tipo de exame de imagem depende de vários 
fatores, tais como: custo, disponibilidade, preferência do radiologista, entre outros.  
Correlacionando o hemograma e a radiografia, assinale a alternativa que indique qual exame de imagem 
poderá ser escolhido, de forma a confirmar a alteração da série branca no sangue, em uma paciente com 
osteomielite.  
a) Ressonância magnética. 
b) Mamografia.  
c) Cintilografia de leucócitos.  
d) Tomografia computadorizada. 
 
24. Locais suspeitos de neoplasias são avaliados inicialmente por radiografias, ora utilizados quando os 
casos são inconclusivos, ora para avaliar a presença de metástases, também sendo útil no estadiamento 
de muitos tumores.  
Assinale a alternativa que indique uma técnica, à qual, não é utilizada para diagnosticar células 
neoplásicas e/ou metástases.  
a) Ressonância Magnética. 
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b) Cintilografia óssea. 
c) PET/TC. 
d) Fluoroscopia. 
 
25. Observe a figura abaixo:  
 

 
Fonte: FELISBERTO, M., Guia Prático de Radiologia - Posicionamento Básico, 2ª edição. 

 
Assinale a alternativa que indique qual a técnica utilizada para obtenção dessa imagem da mão direita. 
a) Deve-se sentar o paciente próximo à extremidade da mesa e flectir o cotovelo até formar um ângulo de 90º. 
Colocar a mão sobre o chassi em um ângulo de 45º em relação ao filme. RC perpendicular na direção do terceiro 
metacarpo. 
b) Deve-se sentar o paciente próximo à extremidade da mesa e flectir o cotovelo até formar um ângulo de 90º. 
Colocar a mão e o punho sobre o chassi. RC perpendicular ao filme na direção do terceiro metacarpo.  
c) Deve-se sentar o paciente próximo à extremidade da mesa e flectir o cotovelo até formar um ângulo de 90º. 
Colocar a mão e o punho sobre o chassi na posição de perfil absoluto. RC perpendicular ao filme, na direção do 
terceiro metacarpo.  
d) Deve-se sentar o paciente próximo à extremidade da mesa e flectir o cotovelo até formar um ângulo de 90º. 
Colocar o dedo afetado sobre o chassi. RC perpendicular ao filme, na direção central do dedo.  
 
REDAÇÃO. 
 
Chupinguaia surgiu no início dos anos 80, a partir da grande migração que ocorreu no Estado. O topônimo 
Chupinguaia é de origem indígena e significa Rio Vermelho.  
(https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/chupinguaia.pdf - acessado em 16/03/2020). 
 
Tendo como referência a afirmação acima, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre o Município de 
Chupinguaia, Estado de Rondônia, contendo no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 15 (quinze).  
 
Somente será corrigida a redação que contiver no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) linhas.  

Para a realização da Redação, o candidato deverá utilizar, obrigatoriamente, caneta com tinta cor azul, ou preta e 
letra legível.  
O texto definitivo será o único documento válido para a correção da Redação. A folha para rascunho é de 
preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade de correção. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
RASCUNHO. 
 
 
 


