
Fase II - Instruções
A Fase II é constituída de exame teórico único composto por duas partes, integrantes de dois 

cadernos de questões distintos, aplicadas simultaneamente, valendo 100 (cem) pontos, com as 
seguintes características:

a) Parte I: 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com cinco alternativas de respostas
(A, B, C, D e E),  totalizando 45 (quarenta e cinco) pontos.

b) Parte II: 5 (cinco) questões analítico-expositivas, abertas, totalizando 55 (cinquenta e cinco) pontos.  

Para a realização da Fase II, você recebeu  um Caderno de Questões Objetivas e  uma Folha de 
Respostas pertinente à Parte I, juntamente com um Caderno contendo Questões Analítico-Expositivas 
e suas respectivas Folhas de Respostas, pertinentes à Parte II.

NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASGUE e NÃO AMASSE este material.

CADERNO DE QUESTÕES  PARTE I
- Verifique se o Caderno de Questões da Parte I contém 30 (trinta) questões objetivas.

- Para cada questão objetiva existe apenas UMA RESPOSTA. Responda todas as questões.

-  Leia cuidadosamente cada uma das questões, escolha a resposta certa (A, B, C, D ou E) e assina-
le-a com caneta de tinta preta ou azul escura na Folha de Respostas.

- Não é permitido efetuar qualquer consulta, sujeitando-se o inobservante desta proibição à eli-
minação sumária do evento.

- Assinar a Folha de Respostas da Parte I no local especificamente destinado para a assinatura. Ao 
inobservante desta disposição, implicará a eliminação sumária do evento.

CADERNO DE QUESTÕES  PARTE II
- Verifique se o Caderno de Questões da Parte II contém cinco questões analítico-expositivas.

- Para cada questão analítico-expositiva existe um espaço destinado à respectiva RESPOSTA. 
Responda todas as questões.

- Leia cuidadosamente cada uma das questões e responda com caneta de tinta preta ou azul escura 
no espaço destinado à RESPOSTA.

- Somente assine o Caderno de Questões da Parte II no local especificamente destinado para a 
assinatura. Ao inobservante desta disposição, implicará a eliminação sumária do evento.

IMPORTANTE
- O tempo de duração da prova é de 4h (quatro horas).
- Em nenhuma hipótese será permitida a substituição de qualquer uma das Folhas de Respostas.
- Comunique ao Fiscal, antes do início da Prova, qualquer irregularidade encontrada no material. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
Direitos autorais reservados. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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- Este Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato após transcorrida 3 horas de prova. 
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