
Nº INSCRIÇÃO: __________________________ Nº SALA: ____________

CADERNO DE QUESTÕES
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
08 DE MARÇO DE 2020

DA PROVA DO TEMPO

-Este Caderno de Prova contém 40 (quarenta) 
questões objetivas e você receberá do fiscal de 
sala o cartão-resposta para transcrição das 
respostas das questões.

-Antes de iniciar, verifique se o Caderno está 
completo, sem repetição de questões ou falhas, 
também se os seus dados estão corretos no 
cartão-resposta. Caso contrário, avise 
imediatamente ao fiscal de sala. Qualquer 
reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 
(trinta) minutos após o início da prova.

-Os dois últimos participantes só poderão 
deixar a sala simultaneamente e após a 
assinatura da Ata de Aplicação.

-O participante poderá retirar-se da sala, 
definitiva ou temporariamente, 01 (uma) hora 
após o início da prova, sem levar o gabarito.

-A  prova tem duração de 03 (três) horas.

ATENÇÃO! 

INFORMAÇÕES GERAIS

-Quando terminar a prova, acene para chamar o fiscal de sala, não esqueça de assinar a Ata de 
Aplicação e entregue este Caderno de Prova e o cartão-resposta devidamente assinado. O participante 
não poderá sair com o caderno de prova.

-É terminantemente proibida a cópia do gabarito. O gabarito individual do participante será́ 
disponibilizado em sua área privativa na data estabelecida no Edital.

-Ao receber o cartão-resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de 
algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure cartão-resposta.

-Anote o seu número de inscrição e o número de sala na capa deste Caderno de Prova.

Prezado(a) Participante,
Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no 
processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem: 

-Após entregar a prova, o participante não poderá permanecer nas dependências da ESP/CE.

-Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente de cor azul ou preta e documento de 
identidade original com foto. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco 
entregue para tal fim. Os celulares devem ser desligados antes de guardados.
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