
 

 
 

Olá Candidato, informamos que de acordo com o seu edital no item 6.1, a prova 
objetiva constará questões elaboradas de acordo com os programas descritos no 
anexo V. Desta forma, abordaremos em nossa apostila os programas exigidos na 
referida prova.  
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