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•	Você	recebeu	do	fiscal este																									
CADERNO DE QUESTÕES	com	
as	30 (trinta) questões	da	prova																		
objetiva	numeradas	sequencialmente	
e	distribuídas	sem	falhas	ou	repetição:
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QUESTÕES

Sobre	a	carteira	está	disponível		a	FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA	para	transcrever	as	respostas	da	
prova	objetiva.	Na	Folha	de	Respostas,	realize	a	conferência	de	seu	nome	completo,	do	número	de	seu	documento	e	
do	número	de	sua	inscrição.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	de	inscrição.	As	Divergências	
devem	ser	comunicadas	ao	fiscal	para	as	devidas	providências.

1.		 Este	Caderno	de	Questões	não	deve	ser	folheado	antes	da	autorização	do	Fiscal.
2.		 Observe	se	o	Cargo especificado	no	caderno	de	questões	é	o	correspondente	ao	cargo	no	qual	você	fez	a	

inscrição.	Caso	não	esteja	correto,	solicite	a	substituição	para	o	fiscal	de	sala,	o	qual	deverá	lhe	fornecer	o	caderno	
de	questões	correto.

3.		 Após	ser	autorizado	pelo	fiscal,	verifique	se	o	Caderno	de	Questão	está	completo,	sem	falhas	de	impressão	e	
se	a	numeração	das	questões	está	correta.

4.		 Deverá	ser	utilizada	Caneta Esferográfica Transparente,	com	tinta	de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	
Folha	de	Respostas.

5.		 Leia	atentamente	cada	questão	da	prova	e	assinale	na	Folha	de	Respostas	a	opção	que	a	responda	
corretamente.	Exemplo	correto	da	marcação	da	Folha	de	Respostas:	

6.		 A	Folha	de	Respostas	não	pode	ser	dobrada,	amassada,	rasurada	ou	conter	qualquer	marcação	fora	dos	
campos	destinados	às	respostas.

7.		 Você	dispõe	de	3 (três)	horas	para	fazer	a	prova,	incluindo	a	marcação	da	Folha	de	Respostas.	Faça	com	
tranquilidade,	mas	controle	seu	tempo.

8.		 Iniciada	a	prova,	somente	será	permitido	deixar	definitivamente	a	sala	após	60	(sessenta)	minutos.
9.		 Após	o	término	da	prova,	entregue	ao	fiscal	a	FOLHA DE RESPOSTAS	devidamente	assinada.
10.	Somente	será	permitido	levar	o	CADERNO DE QUESTÕES se	o	candidato	ficar	até	o	término	das	3	(três)	

horas	de	prova.
11. SERÁ ELIMINADO	do	Concurso	Público	o	candidato	que:
•	 Deixar	o	local	de	realização	da	prova	objetiva	sem	a	devida	autorização;
•	 Tratar	com	falta	de	urbanidade	os	examinadores,	auxiliares,	fiscais	ou	autoridades	presentes;
•	 Proceder	de	forma	a	tumultuar	a	realização	da	prova	objetiva;
•	 Estabelecer	comunicação	com	outros	candidatos	ou	com	pessoas	estranhas	por	qualquer	meio		e	usar	de	

meios	ilícitos	para	obter	vantagem	para	si	ou	para	outros;
•	 For	surpreendido	portando	ou	manuseando	aparelhos	eletrônicos	nas	demais	dependências	do	

estabelecimento,	durante	a	realização	da	prova	objetiva.
•	 Caso	qualquer	equipamento	eletrônico	venha	a	emitir	ruídos	sonoros,	mesmo	que	devidamente	acondicionado	

no	envelope	de	guarda	de	pertences,	durante	a	realização	da	prova.
12.	Qualquer	tentativa	de	fraude,	se	descoberta,	implicará	em	imediata	denúncia	à	Polícia	Civil,	que	tomará	as	

medidas	cabíveis,	inclusive	com	prisão	em	flagrante	dos	envolvidos.
13.	Os	03 (três) últimos candidatos	só	poderão	sair	da	sala	juntos,	após	o	fechamento	do	envelope	contendo	a	

lista	de	presença,	a	ata	e	as	folhas	de	respostas	da	sala.	Os	candidatos	deverão	assinar	no	envelope	de	retorno.
14. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado.

Nome	do	Candidato 	Inscrição
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LÍNGUA PORTUGUESA

Fundação de Maringá

A fundação oficial de Maringá e data em que 
a cidade comemora seu aniversário é 10 de maio 
de 1947, quando a Companhia de Terras Norte 
do Paraná (que foi adquirida por investidores 
brasileiros nos anos 1940 e foi rebatizada como 
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná em 
1951) abriu um escritório na cidade, no cruzamento 
entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Joubert de 
Carvalho (a construção existe até hoje). Foi nessa 
data que a Companhia iniciou a venda dos lotes na 
região do Maringá Novo.

A primeira residência construída no Maringá 
Novo ficava na Av. Brasil, entre as avenidas Getúlio 
Vargas e Duque de Caxias, e pertencia ao gerente da 
Companhia, Alfredo Werner Nyffeler. Construída em 
madeira, a casa atualmente encontra-se no campus 
da UEM (Universidade Estadual de Maringá), para 
onde foi transferida em 1984, e atualmente abriga o 
Museu da Bacia do Paraná.

Em 1947, a futura cidade era distrito de 
Mandaguari. No ano seguinte, em 1948, Maringá 
foi elevada à categoria de Vila, tornando-se um 
município independente em 14 de novembro 
de 1951, pela Lei nº 790, que incluía os distritos 
de Iguatemi, Floriano e Ivatuba como parte do 
município de Maringá.

Cidade Canção
Nos primeiros anos da cidade, Maringá possuía 

inúmeros cognomes, como “Cidade Milagre”, 
“Cidade Brotinho”, “Cidade Menina”, “Cidade 
Prodígio”, “Rainha do Sertão Paranaense” entre 
outros. Durante o primeiro mandato do prefeito João 
Paulino Vieira Filho, o pioneiro Antenor Sanches 
ocupava o cargo de Secretário de Administração da 
Prefeitura de Maringá quando recebeu uma carta de 
uma estudante de Minas Gerais, solicitando mais 
informações sobre Maringá, “a cidade que nasceu 
de uma canção”. Joubert de Carvalho foi o autor da 
música Maringá.

Antenor Sanches considerou a colocação 
muito sugestiva, e promoveu uma campanha para 
que Maringá adotasse o cognome de “Cidade 
Canção”. Em 4 de dezembro de 2002, o vereador 
João Batista Beltrame, o Joba (PV), criou a lei nº 
5.945/02, sancionada pelo prefeito João Ivo Caleffi, 
oficializando a adoção do cognome “Cidade 
Canção”.

(...)

Texto adaptado. O texto completo encontra-se disponível no site 
http://www.malhanga.com/maringa/conteudo/historia.html

01
De acordo com o texto, é possível afirmar 
que

(A)	 a	 primeira	 residência	 de	 Maringá,	 construída	
em	alvenaria,	encontra-se	hoje	no	campus	da	
UEM	(Universidade	Estadual	de	Maringá).

(B)	 A	fundação	oficial	de	Maringá	se	deu	em	1948,	
mas	somente	em	1951	ela	tornou-se	município	
independente.

(C)	 Em	1947,	Mandaguari	era	distrito	de	Maringá.
(D)	 Foi	por	meio	de	uma	carta,	oriunda	de	Minas	

Gerais	 e	 que	 foi	 enviada	 ao	 Secretário	 de	
Administração	 da	 Prefeitura	 de	 Maringá,	 que	
surgiu	a	ideia	do	cognome	da	cidade:	“Cidade	
Canção”.

	

02
Em “Nos primeiros anos da cidade, Maringá 
possuía inúmeros cognomes...”, a vírgula 
foi empregada

(A)	 inadequadamente.
(B)	 para	separar	adjunto	adnominal.
(C)	 para	separar	adjunto	adverbial.
(D)	 para	separar	oração	adverbial.

03
Em “A primeira residência construída no 
Maringá Novo ficava na Av. Brasil, entre as 
avenidas Getúlio Vargas e Duque de Caxias, 
e pertencia ao gerente da Companhia, 
Alfredo Werner Nyffeler”, os termos em 
destaque

(A)	 remetem	todos	à	“primeira	residência”.
(B)	 remetem,	 respectivamente,	 à	 “primeira	

residência”	 ,	 “Maringá	 Novo”	 e	 “avenidas	
Getúlio	Vargas	e	Duque	de	Caxias”.

(C)	 são	 verbos	 que	 indicam	 ação	 e	 que	 se	
encontram	 conjugados	 no	 tempo	 pretérito	
perfeito.

(D)	 são	 verbos	 que	 indicam	 estado	 e	 que	 se	
encontram	conjugados	no	tempo	presente.
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MATEMÁTICA04
Assinale a alternativa cujo “que” em 
destaque NÃO tem a função de retomar 
termo(s) antecedente(s).

(A)	 “...quando	 a	 Companhia	 de	 Terras	 Norte	 do	
Paraná	 (que	 foi	 adquirida	 por	 investidores	
brasileiros	 nos	 anos	 1940	 e	 foi	 rebatizada	
como	 Companhia	 Melhoramentos	 Norte	 do	
Paraná	em	1951)”.

(B)	 “Maringá	 foi	 elevada	 à	 categoria	 de	 Vila,	
tornando-se	 um	 município	 independente	 em	
14	 de	 novembro	 de	 1951,	 pela	 Lei	 nº	 790,	
que	incluía	os	distritos	de	Iguatemi,	Floriano	e	
Ivatuba	como	parte	do	município	de	Maringá”.

(C)	 “...solicitando	mais	informações	sobre	Maringá,	
‘a	cidade	que	nasceu	de	uma	canção’”.

(D)	 Antenor	 Sanches	 considerou	 a	 colocação	
muito	 sugestiva,	 e	 promoveu	 uma	 campanha	
para	 que	 Maringá	 adotasse	 o	 cognome	 de	
“Cidade	Canção”.

05
Em “Antenor Sanches considerou a 
colocação muito sugestiva, e promoveu 
uma campanha para que Maringá adotasse 
o cognome de “Cidade Canção”, a oração 
em destaque exprime ideia de

(A)	 causa.
(B)	 finalidade.
(C)	 contraste.
(D)	 comparação.

06
Um recipiente em forma de cone equilátero 
de revolução tem altura igual a 20 cm e está 
com a sua base paralela ao solo e voltada 
para cima. Se certo líquido é posto em tal 
recipiente até que sua altura em relação ao 
vértice do cone seja igual a 10 cm, então o 
espaço que ainda resta no cone corresponde 
a um volume V que corresponde a

(A)	 	7/8	do	volume	inicial.
(B)	 1/2	do	volume	inicial.
(C)	 1/8	do	volume	inicial.
(D)	 1/4	do	volume	inicial.
	

07
De uma chapa retangular de metal com 
10m de comprimento por 2m de largura, 
serão retirados 125 discos de raio medindo 
20 cm, que serão usados como objetos 
de decoração. Por uma limitação do 
equipamento, as linhas que ligam os centros 
de quaisquer dois discos tangentes devem 
ser paralelas ao comprimento ou à largura 
da chapa metálica. Sabendo que o custo 
do material para confeccionar os 20m2 da 
chapa é R$ 75 e que o metal restante (após 
a extração dos discos) será derretido e o 
valor correspondente ao metal não utilizado 
será devolvido, esse valor a ser devolvido é
Observação: (use π = 3,14).

(A)	 cerca	de	R$	25,00.
(B)	 cerca	de	R$	2,50.
(C)	 cerca	de	R$	5,00.
(D)		 cerca	de	R$	16,00.

08
Sabemos que 10% de 20% de 25% de um 
número é 270. Então, esse número é

(A)	 1,35.
(B)	 13,5.
(C)	 54	000.
(D)	 540.
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INFORMÁTICA

09
Observe a sequência a seguir:

Se preservada a sequência, o quarto elemento D estará posicionado acima do número
(A)	 28.
(B)	 25.
(C)	 21.
(D)	 35.

10
Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação padrão, em um documento, o ato de manter 
pressionada a tecla “CTRL” e em seguida pressionar a seta direcional para direita ou para esquerda 
(  ou ) permite que

(A)	 o	cursor	pule	uma	palavra	inteira	por	vez.
(B)	 a	palavra	seja	automaticamente	selecionada.
(C)	 o	cursor	seja	automaticamente	deslocado	para	o	início	ou	fim	da	página.
(D)	 seja	alternada	as	posições	de	cabeçalho	e	rodapé.

11
Um disco de armazenamento do tipo CD-R, padrão, pode armazenar aproximadamente quantos 
arquivos com “tamanho” de 90MB?

(A)	 7	arquivos.
(B)	 70	arquivos.
(C)	 700	arquivos.
(D)	 7000	arquivos.

12
Considerando o software para manipulação de planilhas eletrônicas CALC (BrOffice.org), versão 
português, a primeira célula, ou seja, aquela localizada na primeira posição à esquerda, no topo da 
planilha, pode ser “acessada” em uma fórmula pela referência 

(A)	 A0.
(B)	 A1.
(C)	 AA.
(D)	 11.

13
Acerca dos conceitos e tecnologias relacionados à Internet, assinale a alternativa correta.

(A)	 Um	POP-UP	refere-se	a	uma	tecnologia	para	o	armazenamento	de	sites	favoritos.
(B)	 Quando	uma	conexão	está	ATIVA,	funcionando,	utiliza-se	o	termo	OFFLINE.	
(C)	 O	termo	UPLOAD	está	relacionado	ao	“envio”	de	um	determinado	arquivo	para	a	web.
(D)	 A	sigla	“PoE”	representa	a	“internet	sem	fios”.



6Cargo: Enfermeiro (ESF)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14
Considerando o Sistema Operacional 
Windows XP, em sua configuração padrão, 
o fragmento da imagem a seguir refere-se 

(A)	 ao	Gerenciador	de	Conteúdo.	
(B)	 à	Central	de	Eventos.	
(C)	 ao	Regedit.	
(D)	 ao	Painel	de	Controle.	

15
O Planejamento Estratégico Situacional 
(PES) visa à organização de intervenções 
e à produção de resultados sobre uma 
determinada realidade, sendo dividido em 
quatro etapas. Dentre estas etapas, aquela 
em que há definição dos objetivos a serem 
alcançados e resultados a serem entregues, 
na qual se prevê as estratégias e ações 
necessárias à realização, levando-se em 
conta a análise política, econômica e social 
é denominada momento 

(A)		 distributivo.
(B)		 tático-operacional.
(C)		 normativo.
(D)		 estratégico.	

16
Proposto por Jamoulle, Médico de Família 
e Comunidade belga, o conceito de 
“prevenção quaternária” almejou sintetizar 
de forma operacional e na linguagem 
médica vários critérios e propostas para

(A)		 intervenções	 médicas	 no	 período	 pré-
patológico.

(B)		 reabilitação	clínica	após	agravos	crônicos.

(C)		 introdução	do	diagnóstico	precoce	de	doenças	
na	fase	assintomática.

(D)	 o	 manejo	 do	 excesso	 de	 intervenção	 e	
medicalização,	 tanto	 diagnóstica	 quanto	
terapêutica.

 
17

As Redes de Atenção em Saúde, descritas 
no Decreto 7508/11 e definidas como um 
conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, tem como finalidade principal

(A)			 garantir	a	integralidade	da	assistência	à	saúde.
(B)		 estabelecer	 critérios	 para	 o	 diagnóstico	 da	

doença	ou	de	agravo	à	saúde.	
(C)		 agrupar	municípios	 limitiformes	 e	 estabelecer	

repasses	financeiros.
(D)		 definir	as	regras	de	gestão	solidária	do	SUS.

18
Recentemente, a Lei Orgânica de Saúde 
8080/90 sofreu uma importante alteração 
dada pela Lei 13.097/2015. Essa alteração 
se refere à

(A)		 participação	 de	 empresas	 ou	 de	 capital	
estrangeiro	na	assistência	à	saúde	no	Brasil.

(B)		 universalidade	 de	 acesso	 aos	 serviços	 de	
saúde	em	todos	os	níveis	de	assistência.

(C)		 extinção	das	comissões	intergestores	bipartite.
(D)		 descentralização	 político-administrativa,	 com	

direção	única	em	cada	esfera	de	governo.

19
Durante a jornada de trabalho, um 
enfermeiro se surpreende com a 
recuperação de uma criança, após grande 
período de internamento. Motivado pela 
situação, faz uma “selfie” com ela e posta 
em redes sociais. Pelo relato do caso, era 
possível identificar o local de trabalho e os 
indivíduos envolvidos na assistência. Com 
tal atitude, o enfermeiro estará 

(A)		 demonstrando	satisfação	profissional.
(B)		 cometendo	uma	infração	ética.	
(C)		 respeitando	a	lei	do	exercício	profissional.
(D)		 desmistificando	a	assistência	de	enfermagem.

20
Ao explicar para a Equipe da Atenção 
Básica quais são as atribuições de cada 
profissional, o Enfermeiro expõe que é uma 
atribuição comum a todos os profissionais 
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(A)		 acompanhar,	 por	 meio	 de	 visita	 domiciliar,	
todas	 as	 famílias	 e	 indivíduos	 sob	 sua	
responsabilidade.

(B)		 gerenciar	 e	 avaliar	 as	 ações	 desenvolvidas	
pelos	ACS.

(C)		 participar	 do	 processo	 de	 territorialização	 e	
mapeamento	da	área	de	atuação	da	equipe.

(D)		 realizar	 consulta	 de	 enfermagem,	
procedimentos	e	atividades	em	grupo.

21
Sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), assinale a alternativa correta.

(A)		 Constitui-se	como	porta	de	entrada	do	sistema	
para	os	usuários.

(B)		 Tem	como	foco	a	medicina	curativa	e	o	cuidado	
individual.

(C)		 Deve	elaborar	e	divulgar	material	educativo	e	
informativo	nas	áreas	de	atenção	dos	NASF.

(D)		 Pode	ser	vinculado	à	unidade	de	saúde,	mas	
nunca	às	equipes	de	saúde	da	família.

22
De acordo com as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, um dos 
objetivos do Acolhimento com Avaliação 
e Classificação de Risco é identificar  
pacientes que necessitam de tratamento 
imediato, de acordo com o potencial 
de risco, agravos à saúde ou grau de 
sofrimento. Assim, um paciente classificado 
como AZUL pode ser demonstrado em qual 
das seguintes situações? 

(A)		 Usuário	 apresenta	 alteração	 aguda	 de	
comportamento	 –	 agitação,	 letargia	 ou	
confusão	mental.

(B)		 Usuário	necessita	de	receita	médica,	pois	toma	
medicação	contínua	e	o	medicamento	acabará	
em	uma	semana.

(C)		 Usuário	 pós-ictal	 –	 convulsão	 nas	 últimas	 24	
horas.

(D)		 Usuário	 sofreu	 queimadura	 em	mais	 de	 25%	
de	área	de	superfície	corporal.	

23
Diante de um paciente com quadro de 
hemoptise, o primeiro passo é distinguir a 
verdadeira hemoptise da falsa. Na falsa, a 
origem do sangue está

(A)		 nos	vasos	da	parede	da	traqueia.	
(B)		 nas	vias	aéreas	superiores.
(C)		 nos	brônquios.
(D)		 no	tecido	pulmonar.

24
No contexto da assistência integral à 
saúde da mulher, a assistência pré-natal 
deve ser organizada para atender às reais 
necessidades da população de gestantes, 
mediante a utilização dos conhecimentos 
técnico-científicos existentes e dos meios e 
recursos disponíveis mais adequados para 
cada caso. Para uma assistência pré-natal 
efetiva, deve-se procurar garantir

(A)		 a	 identificação	 precoce	 de	 todas	 as	
gestantes	na	comunidade	e	o	pronto	início	do	
acompanhamento	pré-natal,	para	que	tal	início	
se	dê	pelo	menos	no	2º	trimestre	da	gravidez.

(B)		 a	 realização	 do	 cadastro	 da	 gestante,	 após	
confirmada	 a	 gravidez,	 por	 intermédio	 do	
preenchimento	 da	 ficha	 de	 cadastramento	 do	
SisMama.	

(C)	 a	 classificação	 do	 risco	 gestacional	
(realizada	 apenas	 na	 primeira	 consulta)	 e	 o	
encaminhamento,	quando	necessário,	ao	pré-
natal	 de	 alto	 risco	 ou	 à	 urgência/emergência	
obstétrica.

(D)		 o	 acompanhamento	 periódico	 de	 todas	 as	
gestantes,	 para	 assegurar	 seu	 seguimento	
durante	 toda	 a	 gestação,	 em	 intervalos	
preestabelecidos	 (mensalmente,	 até	 a	 28ª	
semana;	 quinzenalmente,	 da	 28ª	 até	 a	 36ª	
semana;	semanalmente,	no	termo).

25
A recomendação de administrar vitamina K 
ao nascimento está indicada como profilaxia 
contra qual doença?

(A)		 Doença	hemorrágica	neonatal.	
(B)		 Raquitismo.
(C)		 Kwashiorkor.	
(D)		 Marasmo.

26
Todos os profissionais que atendem 
crianças devem estar atentos aos sinais 
e sintomas físicos e comportamentais 
associados à violência física, sexual ou 
à negligência. Sobre os sinais físicos 
e comportamentais apresentados por 
crianças e adolescentes que são vítimas 
de violência sexual, considera-se um sinal 
comportamental 

(A)		 as	infecções	urinárias.	
(B)		 a	dilatação	himenal.	
(C)		 a	ansiedade	extrema.	
(D)		 as	secreções	vaginais.	
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27
Visando ações preventivas e de promoção 
à saúde para saúde da mulher e da criança, 
recentemente, o ministério da saúde 
introduziu para alguns segmentos de 
profissionais de saúde e para gestantes a 
vacina dTpa principalmente com o objetivo 
de

(A)		 diminuir	 a	 disseminação	 do	 tétano	 entre	 os	
profissionais	 de	 saúde	 que	 trabalham	 na	
atenção	básica.

(B)		 oferecer	 proteção	 aos	 lactentes	 contra	
coqueluche,	 principalmente	 nos	 primeiros	
meses	de	vida.

(C)		 evitar	casos	graves	de	tétano	em	gestantes	e	
profissionais	da	saúde.

(D)		 reduzir	 a	 morbimortalidade	 de	 gestantes	 por	
difteria	no	Brasil.

28
O autocuidado à pessoa com doença 
crônica tem três grandes pilares a serem 
desenvolvidos ao longo do tempo. 
Esses pilares, na prática, são grupos 
de  problemas/prioridades ou mudanças 
necessárias identificadas pela pessoa. O 
primeiro grupo de problemas ou mudanças 
necessário envolve diretamente 

(A)		 o	manejo	clínico	da	doença.	
(B)		 o	estilo	de	vida	do	paciente.
(C)		 os	aspectos	emocionais	do	paciente.
(D)		 os	serviços	municipais	de	saúde.	

29
Um paciente de 52 anos, tabagista, com 
queixas de muita tosse e catarro pela 
manhã, chiado no peito a noite e ao praticar 
exercícios e cansaço contínuo, pode ser 
considerado rastreamento positivo para 
qual das patologias a seguir?

(A)	 Rinite.
(B)		 Asma.
(C)		 DPOC.
(D)		 Sinusite.

30
Os principais grupos de risco para o 
desenvolvimento de doença renal crônica 
(DRC) são diabete mellitus, hipertensão 
arterial e história familiar. Além desses, 
existem outros fatores relacionados à perda 
de função renal, como glomerulopatias, 

doença renal policística, infecções 
urinárias de repetição entre outras. Porém 
vale a pena ressaltar que, independente do 
diagnóstico etiológico da DRC, a presença 
de determinado fator pode acelerar a 
progressão da doença. Qual é esse fator?

(A)		 Sexo	feminino.	
(B)		 Obesidade.		
(C)		 Gestantes.	
(D)		 Raça	negra.



9Cargo: Enfermeiro (ESF)

-------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.
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Resp.
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O	gabarito	oficial	preliminar	e	o	caderno	de	questões	da	prova	objetiva	estarão	disponíveis	no	
endereço	eletrônico	www.fundacaofafipa.org.br	no	dia	seguinte	à	aplicação	da	prova.	




