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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  GGEERRAAIISS  
 
Texto I 

A farra dos sacos plásticos 
 

O Brasil é definitivamente o paraíso dos sacos plásticos. Todos os supermercados, farmácias e boa parte do 
comércio varejista embalam em saquinhos tudo o que passa pela caixa registradora. Não importa o tamanho do 
produto que se tenha à mão, aguarde a sua vez porque ele será embalado num saquinho plástico. O pior é que 
isso já foi incorporado na nossa rotina como algo normal, como se o destino de cada produto comprado fosse 
mesmo um saco plástico. Nossa dependência é tamanha, que quando ele não está disponível, costumamos reagir 
com reclamações indignadas. 

Quem recusa a embalagem de plástico é considerado, no mínimo, exótico. Outro dia fui comprar lâminas de 
barbear numa farmácia e me deparei com uma situação curiosa. A caixinha com as lâminas cabia perfeitamente 
na minha pochete. Meu plano era levar para casa assim mesmo. Mas num gesto automático, a funcionária 
registrou a compra e enfiou rapidamente a mísera caixinha num saco onde caberiam seguramente outras dez. 
Pelas razões que explicarei abaixo, recusei gentilmente a embalagem. 

A plasticomania vem tomando conta do planeta desde que o inglês Alexander Parkes inventou o primeiro 
plástico em 1862. O novo material sintético reduziu os custos dos comerciantes e incrementou a sanha 
consumista da civilização moderna. Mas os estragos causados pelo derrame indiscriminado de plásticos na 
natureza tornou o consumidor um colaborador passivo de um desastre ambiental de grandes proporções. Feitos 
de resina sintética originadas do petróleo, esses sacos não são biodegradáveis e levam séculos para se decompor 
na natureza. Usando a linguagem dos cientistas, esses saquinhos são feitos de cadeias moleculares inquebráveis, 
e é impossível definir com precisão quanto tempo levam para desaparecer no meio natural. 

No caso específico das sacolas de supermercado, por exemplo, a matéria-prima é o plástico filme, produzido 
a partir de uma resina chamada polietileno de baixa densidade (PEBD). No Brasil são produzidas 210 mil toneladas 
anuais de plástico filme, que já representa 9,7% de todo o lixo do país. Abandonados em vazadouros, esses sacos 
plásticos impedem a passagem da água – retardando a decomposição dos materiais biodegradáveis – e dificultam 
a compactação dos detritos. 

(André Trigueiro. Meio ambiente no século XXI. Editora Sextante, 2003. Disponível em: www.mundosustentavel.com.br – Adaptado.) 

 
01 
Assinale a alternativa que apresenta o sentido que a palavra “farra” assume no título do texto. 
A) Aprovação.  B) Descontrole.  C) Dependência. D) Especificidade. E) Planejamento. 

 
02 
De acordo com as classes de palavras, assinale a alternativa que apresenta a relação INADEQUADA. 
A) “Meu plano era levar para casa assim mesmo.” (2º§) – substantivo 
B) “Quem recusa a embalagem de plástico é considerado, no mínimo, exótico.” (2º§) – pronome 
C) “Outro dia fui comprar lâminas de barbear numa farmácia e me deparei com uma situação curiosa.” (2º§) – adjetivo 
D) “A plasticomania vem tomando conta do planeta desde que o inglês Alexander Parkes inventou o primeiro 

plástico em 1862.” (3º§) – preposição 
E) “Usando a linguagem dos cientistas, esses saquinhos são feitos de cadeias moleculares inquebráveis, e é 

impossível definir com precisão quanto tempo levam para desaparecer no meio natural.” (3º§) – verbo 

 
03 
No primeiro parágrafo, o autor expõe uma situação corriqueira. Assinale a expressão que permite inferir que 
ele NÃO está de acordo com essa situação. 
A) “O Brasil é definitivamente o paraíso dos sacos plásticos.” 
B) “Nossa dependência é tamanha, que quando ele não está disponível, costumamos reagir com reclamações 

 indignadas.” 
C) “Não importa o tamanho do produto que se tenha à mão, aguarde a sua vez porque ele será embalado num 

 saquinho plástico.” 
D) “Todos os supermercados, farmácias e boa parte do comércio varejista embalam em saquinhos tudo o que 

 passa pela caixa registradora.” 
E) “O pior é que isso já foi incorporado na nossa rotina diária como algo normal, como se o destino de cada 

 produto comprado fosse mesmo um saco plástico.” 
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04 
No texto, o autor quis enfatizar a ideia de que o Brasil é um local cujos habitantes utilizam os sacos plásticos 
em demasia, tornando-os famosos. Tal fato pode ser claramente identificado em 
A) “O Brasil é definitivamente o paraíso dos sacos plásticos.” (1º§) 
B) “Todos os supermercados, farmácias e boa parte do comércio varejista...” (1º§) 
C) “Quem recusa a embalagem de plástico é considerado, no mínimo, exótico.” (2º§) 
D) “No Brasil são produzidas 210 mil toneladas anuais de plástico filme, que já representa 9,7% de todo o lixo do 

país.” (4º§) 
E) “Nossa dependência é tamanha, que quando ele não está disponível, costumamos reagir com reclamações 

indignadas.” (1º§) 

 
05 
Qual o sentido expressa a palavra “plasticomania” no texto? 
A) Hábito de depender das sacolas plásticas. 
B) Costume de sempre usar sacolas plásticas. 
C) Lugar onde se despejam detritos ou se vaga qualquer líquido. 
D) Necessidade de usar algo que não é comum, estranho, diferente. 
E) Lugar onde algo ou alguém é muito popular, neste caso, os sacos plásticos. 

 
06 
Em “Abandonados em vazadouros, esses sacos plásticos impedem a passagem da água – retardando a 

decomposição dos materiais biodegradáveis – e dificultam a compactação dos detritos.” (4º§), o duplo 
travessão foi utilizado para 

A) realizar citações incompletas. 
B) assinalar expressões populares. 
C) salientar frase em contexto específico. 
D) indicar a continuidade de uma ação ou fato. 
E) indicar a mudança de interlocutor nos diálogos. 

 
07 
Em “Nossa dependência é tamanha, que quando ele não está disponível, costumamos reagir com reclamações 

indignadas.” (1º§), a palavra destacada exprime circunstância de  
A) causa.  B) tempo.  C) finalidade.  D) proporção.  E) consequência. 

 
08 
As palavras a seguir são acentuadas pela mesma razão, EXCETO: 
A) Exótico.  B) Mínimo.  C) Plásticos.  D) Sintético.  E) Funcionária. 

 
09 
Em “Quem recusa a embalagem de plástico é considerado, no mínimo, exótico.” (2º§), a palavra destacada 
apresenta como significado correto 
A) incidente.        D) estranho, diferente. 
B) indignação.        E) ignorância, retardamento. 
C) chamamento. 

 
10 
Assinale a afirmativa grafada INCORRETAMENTE. 
A) A natureza é exótica. 
B) Reclamamos da falta de sacos plásticos. 
C) A plasticomania tomou conta do planeta.  
D) No Brasil, são confeccionadas toneladas de sacos plásticos. 
E) Os sacos plásticos inpedem a passagem da água e dificultam a compactação dos detritos. 
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RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
  

11 
Seja a seguinte sequência de dias: domingo, terça, sexta, terça, domingo, sábado, sábado,... 
 

O 8º dia dessa sequência é 
A) terça.  B) sexta.  C) quarta.  D) segunda.  E) domingo. 

 
12 
Numa vídeo-locadora, os filmes nacionais são numerados apenas com números pares e múltiplos de 4, sendo o 
menor deles 528 e o maior 1304. Quantos filmes nacionais existem nessa vídeo-locadora? 
A) 192.    B) 193.   C) 195.   D) 197.   E) 198. 

 
13 
Qual das figuras a seguir é diferente das demais? 

A) 

      

D)  

B) 

      

E)

 

 

C)  

 
14 
Os aniversários de Patrícia e seu irmão Carlos caem, respectivamente, na véspera do dia de Natal e no penúltimo 
dia do ano. Se, num determinado ano, o aniversário de Patrícia caiu numa quinta-feira, então o aniversário de 
Carlos no referido ano caiu numa 
A) terça-feira.  B) sexta-feira.  C) quinta-feira.  D) quarta-feira.  E) segunda-feira. 

 
15 
Uma fotografia com 7 cm de largura e 9 cm de comprimento foi ampliada de tal forma que o perímetro da 
cópia corresponde a 128 cm. A diferença entre as áreas da cópia e da fotografia original é igual a 
A) 825 cm2.  B) 892 cm2.  C) 924 cm2.  D) 945 cm2.  E) 956 cm2. 

 
16 
Uma sobremesa é preparada com 2 cerejas e 5 morangos. No preparo de 35 sobremesas, a diferença entre o 
número de morangos e cerejas utilizadas é igual a 
A) 85.   B) 90.   C) 95.   D) 105.   E) 110. 

 
17 
Sendo c – i + n – c + o = 3 – 9 + 14 – 3 + 15 = 20, então v + i – n + t – e é igual a 
A) 28.   B) 29.   C) 31.   D) 32.   E) 33. 

 
18 
Se EZOD SONEM SIOD é igual a ZED, então SIES SIAM SIOD é igual a 
A) EVON.          B) ETES.           C) OTIO.           D) ORTAUQ.            E) EZOD. 
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19 
Qual das figuras a seguir é DIFERENTE das demais? 

A) 
 

D) 
 

B)  

 

E) 

 

C) 

 

  

 

20 
Sejam as proporções 3/5 = 9/x e 4/7 = y/21. Logo, y/x é igual a 
 A) 5/4.                        B) 7/3.                 C) 3/7.                     D) 4/5.                       E) 7/9. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

21 
Acerca dos alimentos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     )�Geralmente as peras, maçãs, abacates e bananas escurecem quando partidas. 
(     )�As massas cozidas demais perdem a forma e ficam empapadas. 
(     )�Todos os cortes de carne possuem o mesmo valor nutritivo. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) V, F, V  D) F, F, V  E) V, V, V 
 

22 
O auxiliar de serviços gerais, ao manipular alimentos, deverá, EXCETO: 
A) Fumar no local de trabalho. 
B) Estar adequadamente uniformizado. 
C) Lavar frequentemente as mãos com água e sabão. 
D) Não usar anéis, relógios, cabelos e barbas grandes. 
E) Não falar, não tossir nem espirrar próximo aos alimentos. 
 

23 
Analise as afirmativas sobre higiene e limpeza. 
I.� As lixeiras devem estar permanentemente tampadas e o mais distante possível dos alimentos. 
II.� O ambiente deve ser mantido rigorosamente limpo. 
III.�Deve-se evitar o uso de equipamentos e facas sujas ou insuficientemente limpos. 
IV.�Não misturar alimentos crus com cozidos. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.  B) I e IV, apenas. C) II e III, apenas. D) III e IV, apenas. E) I, II e III, apenas. 
 

24 
Assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os alimentos devem ser colocados na geladeira quentes. 
B) O forno só funcionará adequadamente se a porta estiver bem fechada. 
C) Os utensílios devem ser usados unicamente para a finalidade pela qual foram projetados. 
D) Em todo local de trabalho existem normas de segurança que devem ser seguidas para prevenção de acidentes. 
E) Para uma organização adequada, os alimentos com prazos de validade mais próximos do vencimento devem 

ser retirados primeiro. 
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25 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Deve-se fatiar as peças de carne no mesmo sentido de suas fibras. 
B) Para atingir lugares altos, é necessário usar escada com borracha nos pés. 
C) Não se deve estocar alimentos crus junto com alimentos cozidos ou preparados. 
D) Não se deve encher demais a geladeira. É preciso deixar espaço para a circulação do ar frio. 
E) Os pisos devem ser limpos, no mínimo, duas vezes ao dia, de acordo com o funcionamento do serviço. 

 
26 
De acordo com a confecção de refeições, analise. 
I.� É necessário realizar a cocção das hortaliças próxima do horário de servir. 
II.� Grelhar é proceder à cocção do alimento sobre chapa untada, grelha ou churrasqueira. 
III.�É importante observar a data de validade e se o alimento apresenta algum dano com relação à aparência, cor, 

textura, odor e sabor. 
IV.�Os alimentos perecíveis são aqueles que estragam rapidamente à temperatura ambiente, em função de sua 

composição. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.  B) I e III, apenas. C) II e IV, apenas. D) III e IV, apenas. E) I, II e IV, apenas. 
 
27 
Em relação à ética profissional do auxiliar de serviços gerais, é INCORRETO afirmar que 
A) orienta apenas o teor das decisões. 
B) a compreensão deve ser condicionada, muitas vezes, pela prudência. 
C) o senso de responsabilidade é o elemento fundamental da empregabilidade. 
D) a honestidade está relacionada com a confiança depositada, com a responsabilidade perante o bem de 

terceiros e com a manutenção de seus direitos. 
E) deve procurar saber como seus superiores trabalham e como gostam que seus colaboradores exerçam suas 

atividades, pois, dessa forma, pode-se guiar suas atividades e reações.  

 
28 
Sobre a organização e limpeza, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     )�É necessário manter limpos e higienizados os locais de uso comum. 
(     )�O que não está sendo usado deve ser descartado ou guardado. Este processo diminui os obstáculos à 

produtividade no trabalho. 
(     )�Deve-se utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) necessários e indicados para a realização do 

procedimento de limpeza.  
A sequência está correta em 
A) F, F, V  B) F, V, F  C) V, F, V  D) V, V, F  E) V, V, V 

  
29 
Acerca das disposições constantes na Resolução nº 10/78, do COFFITO, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     )�O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional prestam assistência ao homem, participando da promoção, 

tratamento e recuperação de sua saúde. 
(     )�A responsabilidade do fisioterapeuta e/ou terapeuta ocupacional, por erro cometido em sua atuação 

profissional, é diminuída quando cometido o erro na coletividade de uma instituição ou de uma equipe. 
(     )�O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional avaliam sua competência e somente aceitam atribuição ou 

assumem encargo quando capazes de desempenho seguro para o cliente. 
(     )�O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional não são responsáveis pelo desempenho técnico do pessoal sob 

sua direção, coordenação, supervisão e orientação. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F  B)  F, V, F, V  C)  V, V, F, F  D) F, F, V, V  E) V, F, F, V 
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30 
Acerca das disposições constantes na Resolução nº 08/78, do COFFITO, analise as afirmativas. 
I.� O exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional é privativo, na área específica de cada uma, 

respectivamente, do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. 
II.� Constituem atos privativos, comuns ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional, nas áreas de atuação, 

dentre outras, a avaliação, reavaliação e determinação das condições de alta do cliente submetido à 
fisioterapia e/ou terapia ocupacional. 

III.�A prática de ato privativo de fisioterapeuta por terapeuta ocupacional, e vice-versa, constitui exercício 
profissional ilegal. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) II, apenas.  C) I e II, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 

 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 
31 
“Em 2012, o Brasil comemorou 100 anos do nascimento de ___________________, o Rei do Baião. Ele foi um 
dos maiores expoentes da música popular brasileira, o maior representante e o maior divulgador da música 
regional nordestina no país e no exterior.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Tom Jobim        D) Nelson Gonçalves 
B) Raul Seixas        E) Vinicius de Moraes 
C) Luiz Gonzaga 

 
32 
A economia mundial ainda depende, fundamentalmente, de fontes de energias não renováveis e altamente 
poluentes. Cerca de 87% de toda a energia usada no mundo vêm de fontes que se esgotarão futuramente. São 
exemplos de fontes de energia não renováveis, EXCETO: 
A) Petróleo.        D) Carvão mineral. 
B) Biomassa.        E) Xisto betuminoso.                                                                       
C) Gás natural. 

 
33 
“Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram o crescimento da diversidade dos grupos religiosos no 
Brasil. A proporção de ________________ seguiu a tendência de redução observada nas duas décadas 
anteriores, embora tenha permanecido majoritária. Em paralelo, consolidou-se o crescimento da população 
________________, que passou de 15,4%, em 2000, para 22,2%, em 2010.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) católicos / espírita      D) católicos / evangélica 
B) católicos / budista       E) evangélicos / católica 
C) evangélicos / espírita 

 
34 
Em alguns parques e prédios com sistema de coleta seletiva, existem lixeiras coloridas nas quais se deve 
separar os diferentes resíduos. Porém, devido à falta de hábito, fica difícil saber em qual lixeira descarta-se 
cada material. Existem diversas cores, mas, por convenção, normalmente usa-se o sistema de quatro cores que 
surgiu na Europa.  
A Resolução nº 275/2001 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) oficializa as cores das lixeiras de 
coleta seletiva. Relacione a cor da lixeira ao respectivo resíduo. 
1. Azul. 
2. Amarelo. 
3. Vermelho. 
4. Verde. 

(     )�Plástico. 
(     )�Papel/papelão. 
(     )�Vidro. 
(     )�Metal. 

A sequência está correta em 
A) 1, 4, 3, 2  B) 4, 2, 3, 1  C) 3, 1, 2, 4  D) 3, 1, 4, 2  E) 1, 3, 4, 2 
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35 
Em vigor desde 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção pelos governos de Argentina, Brasil, Paraguai, 
Uruguai e, recentemente, Venezuela. Trata-se do(a) 
A) Alca.   B) Apec.  C) Nafta.  D) Mercosul.  E) União Europeia. 
 
36 
“A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
completou 70 anos em 1º de Maio deste ano.  
Quando o presidente _________________ assinou a nova legislação, em 1943, talvez nem ele medisse a 
importância histórica da decisão. Mas seu ato, na Esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro, organizou uma série 
de normas constitucionais que regem até hoje a relação entre trabalhadores e empregados no Brasil.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Café Filho        D) Getúlio Vargas 
B) João Goulart       E) Juscelino Kubitschek                                                                        
C) Jânio Quadros 

 
37 
Ferrenho crítico do neoliberalismo e do governo dos Estados Unidos, o presidente venezuelano, Hugo Chávez, 
morreu, aos 58 anos, nesta terça-feira 05/03/13, vítima de um câncer na região pélvica, com o qual convivia há 
um ano e meio. Após a morte de Chávez, o país teve que se preparar para organizar uma nova eleição em 30 
dias, conforme determinado pela Constituição do país. No dia 14 de abril deste ano, os venezuelanos, mais uma 
vez, compareceram às urnas para decidir o futuro do país e eleger o seu novo presidente. 
O novo presidente eleito em abril deste ano foi 
A) Nicolás Maduro.       D) Henrique Capriles. 
B) Eusébio Mendez.       E) Carlos Andrés Pérez.                                                                        
C) Diosdado Cabello.  

 
38 
Após algumas décadas de constante ascensão, o índice de crescimento natural da população brasileira 
começou a diminuir, sobretudo a partir da década de 1970. Essa diminuição está ligada à queda das taxas de 
natalidade. Acerca dos fatores que contribuíram para a redução nas taxas de natalidade, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     )�Aumento do número de pessoas vivendo nas cidades. 
(     )�Emancipação feminina. 
(     )�Difusão dos métodos contraceptivos. 
A sequência está correta em   
A) V, F, V  B) V, V, V  C) V, F, F  D) F, F, V  E) F, V, V 

 
39 
A Usina de Belo Monte faz parte do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. Quando 
entrar em operação, a hidrelétrica vai aumentar a oferta de energia e garantir mais segurança ao Sistema 
Integrado Nacional (SIN). A Usina está sendo construída no rio Xingu, no estado do  
A) Acre.         D) Maranhão. 
B) Pará.        E) Rio Grande do Sul.                                                                           
C) Amazonas.  

 
40 
Em 2014, o Brasil será novamente a sede da Copa do Mundo. A vigésima edição do torneio ocorrerá 64 anos 
depois da edição em que a seleção se sagrou vice-campeã mundial em pleno Maracanã. Após uma votação em 
que mais de 1 milhão de pessoas participaram, o mascote da Copa foi batizado de “Fuleco”, palavra que une 
“futebol” e “ecologia”. O mascote escolhido é um 
A) tatu bola.        D) tamanduá bandeira.  
B) cervo do Pantanal.      E) jacaré do papo amarelo. 
C) mico-leão-dourado.  



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 

em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 

máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio digital, etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 

absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao 

sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o 

fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma 
única resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 

Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 

Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material 

esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir de 90 (noventa) minutos após o início de 

sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas 

no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do 

local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 

deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 

pelo coordenador da unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no 

site www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá 

de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição 
de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao 

IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 

 


