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CCAARRGGOO::  CCOONNTTRROOLLAADDOORR  IINNTTEERRNNOO  
 
Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

Revoluções tecnológicas e transformações subjetivas 
 

Todos reconhecemos que inovações tecnológicas dos mais variados tipos introduzem transformações em nossas 
vidas. Além das transformações que presenciamos em primeira mão, somos capazes de ter acesso a inúmeras outras 
quando estabelecemos contato, por meio de relatos dos mais velhos, livros, filmes, viagens etc., com os modos de vida 
de épocas e lugares em que uma ou outra tecnologia ainda era desconhecida. Esse tipo de contato com o antes de 
determinada tecnologia, torna fácil perceber as transformações por ela geradas no depois. 

Quem não sabe que, antes da energia elétrica, a família se reunia ao redor do piano? Quem desconhece que, 
depois da energia elétrica, o piano foi substituído pelo rádio e, ainda mais recentemente, pela televisão? Alguém que 
tenha uma geladeira que já parou de funcionar pode desconhecer as transformações que este eletrodoméstico gerou 
na nossa relação com o mercado de suprimentos? Quantos de nós, acostumados que estamos às calculadoras de bolso, 
ainda sabemos fazer contas de cabeça ou na ponta do lápis? 

Não parece haver dúvidas de que nossos comportamentos e hábitos podem sofrer alterações em função do 
desenvolvimento de novas tecnologias. O difícil é perceber que algumas tecnologias têm impactos bem mais profundos 
sobre os seres humanos que a elas são expostos, chegando mesmo, embora em raros casos, a gerar transformações 
internas radicais. Em outras palavras, embora seja fácil detectar que novas tecnologias têm o poder de alterar nossos 
hábitos e nossas formas de agir, é bem mais difícil registrar que algumas tecnologias também podem alterar 
radicalmente nossos modos de ser (como pensamos, como percebemos e organizamos o mundo externo e interno, 
como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos, como sentimos, etc.). 

(Ana Maira Nicolaci da Costa. Revoluções tecnológicas e transformações subjetivas. Psicologia; Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 18, n: 2, 2002.) 

 

01 
Analise as afirmativas a seguir e assinale a correta de acordo com a adequação linguística apropriada ao texto. 
A) Em “torna fácil perceber as transformações por ela geradas no depois.” (1º§) a substituição de “ela” por “elas” 

elimina a ambiguidade gerada pela construção apresentada. 
B) Em “Além das transformações que presenciamos em primeira mão” (1º§) é possível substituir a forma “que 

presenciamos” pelo seu correspondente nominal “presenciada”. 
C) Em “inovações tecnológicas dos mais variados tipos introduzem transformações” (1º§), caso houvesse omissão de 

“tipos”, a expressão “dos mais variados” sofreria alteração passando a concordar com “inovações tecnológicas”. 
D) Em “podem sofrer alterações em função do desenvolvimento de novas tecnologias.” (3º§), caso houvesse omissão da 

expressão “do desenvolvimento”, o “de” que antecede “novas tecnologias” seria obrigatoriamente substituído por 
“da”. 

 

02 
Na construção “acostumados que estamos às calculadoras de bolso” (2º§) é possível identificar como termo regente e 
termo regido, respectivamente, justificando em parte o uso do acento indicador de crase: 
A) Estamos / calculadoras.      C) Acostumados / calculadoras. 
B) Acostumados / estamos.     D) Estamos / calculadoras de bolso. 
 

03 
A partir do conhecimento sobre as várias funções sintáticas que os termos podem exercer nas orações, assinale, a 
seguir, a alternativa cujo termo em destaque apresenta função que pode também ser identificada através do 
destacado em “transformações em nossas vidas” (1º§). 
A) “ter acesso a inúmeras outras” (1º§)     C) “a família se reunia ao redor do piano?” (2º§)  
B) “as transformações por ela geradas” (1º§)   D) “ainda sabemos fazer contas de cabeça” (2º§) 
 

04 
A relação estabelecida entre as ideias articuladas por “embora” em “embora em raros casos” (3º§) é mantida caso tal 
conjunção seja substituída por 
A) consoante.   B) conquanto.   C) de sorte que.   D) ao passo que. 
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05 
Considerando a estrutura textual e as ideias apresentadas, pode-se afirmar que as indagações feitas no 2º§ têm por 
principal objetivo: 
A) Questionar a relevância dos efeitos causados pela invasão da tecnologia na vida da sociedade. 
B) Utilizar questionamentos e críticas acerca de conhecimentos alusivos a vivências pessoais do leitor. 
C) Incluir no texto aspectos positivos trazidos ao convívio social mediante novos hábitos comportamentais. 
D) Apresentar e considerar as transformações comportamentais em decorrência da evolução vivida pela sociedade. 
 

Texto para responder às questões de 06 a 10. 
 

Para ler em 2050 
 

Quando um dia se puder caracterizar a época em que vivemos, o espanto maior será que se viveu tudo sem antes 
nem depois, substituindo a causalidade pela simultaneidade, a história pela notícia, a memória pelo silêncio, o futuro 
pelo passado, o problema pela solução. Assim, as atrocidades puderam ser atribuídas às vítimas, os agressores foram 
condecorados pela sua coragem na luta contra as agressões, os ladrões foram juízes, os grandes decisores políticos 
puderam ter uma qualidade moral minúscula quando comparada com a enormidade das consequências das suas 
decisões. Foi uma época de excessos vividos como carências; a velocidade foi sempre menor do que devia ser; a 
destruição foi sempre justificada pela urgência em construir. O ouro foi o fundamento de tudo, mas estava fundado 
numa nuvem. Todos foram empreendedores até prova em contrário, mas a prova em contrário foi proibida pelas provas 
a favor. Houve inadaptados, mas a inadaptação mal se distinguia da adaptação, tantos foram os campos de 
concentração da heterodoxia dispersos pela cidade, pelos bares, pelas discotecas, pela droga, pelo facebook.  

A opinião pública passou a ser igual à privada de quem tinha poder para a publicitar. O insulto tornou-se o meio 
mais eficaz de um ignorante ser intelectualmente igual a um sábio.  

Desenvolveu-se o modo de as embalagens inventarem os seus próprios produtos e de não haver produtos para 
além delas. Por isso, as paisagens converteram-se em pacotes turísticos e as fontes e nascentes tomaram a forma de 
garrafa. Mudaram os nomes às coisas para as coisas se esquecerem do que eram. Assim, desigualdade passou a  
chamar-se mérito; miséria, austeridade; hipocrisia, direitos humanos; guerra civil descontrolada, intervenção 
humanitária; guerra civil mitigada, democracia. A própria guerra passou a chamar-se paz para poder ser infinita. 
Também a Guernika passou a ser apenas um quadro de Picasso para não estorvar o futuro do eterno presente. Foi uma 
época que começou com uma catástrofe mas que em breve conseguiu transformar catástrofes em entretenimento. 
Quando uma catástrofe a sério sobreveio, parecia apenas uma nova série.  

Todas as épocas vivem com tensões, mas esta época passou a funcionar em permanente desequilíbrio, quer ao 
nível coletivo, quer ao nível individual. As virtudes foram cultivadas como vícios e os vícios como virtudes. O 
enaltecimento das virtudes ou da qualidade moral de alguém deixou de residir em qualquer critério de mérito próprio 
para passar a ser o simples reflexo do aviltamento, da degradação ou da negação das qualidades ou virtudes de outrem. 
Acreditava-se que a escuridão iluminava a luz, e não o contrário. 

(Boaventura de Sousa Santos 16/08/2015. Disponível em: http://cartamaior.com.br/?/Coluna/Para-ler-em-2050/34252.) 

 

06 
O texto apresenta uma possível perspectiva, um possível ponto de vista a partir de um futuro sobre o tempo presente 
de acordo com a visão do autor. Para demonstrar tal situação, é correto afirmar que foi utilizada como uma das 
estratégias textuais, 
A) a impessoalidade do uso da terceira pessoa no discurso do texto dissertativo-argumentativo. 
B) fatos reais, vividos pela sociedade no tempo presente e que, permanecerão no futuro de acordo com o autor. 
C) o tipo textual dissertativo-argumentativo em que o autor procura convencer o leitor de que sua posição é a correta. 
D) a predominância do emprego do tempo verbal no pretérito perfeito do modo indicativo ao se referir aos fatos 

indicados. 
 

07 
Acerca do período “Por isso, as paisagens converteram-se em pacotes turísticos e as fontes e nascentes tomaram a 
forma de garrafa.” (3º§) é correto afirmar que 
A) há uma comparação entre as paisagens e nascentes citadas no texto.   
B) a partir de uma oposição, apresenta-se a situação caótica em que se encontra a sociedade. 
C) retoma-se o dito anteriormente para introduzir fatos que demonstram o materialismo e consumismo. 
D) a partir da expressão de uma conclusão, os efeitos de um comportamento indevido são evidenciados. 
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08 
É possível inferir que através do título do texto, o autor expressa 
A) seu ponto de vista.       C) uma determinada perspectiva. 
B) o objetivo real do texto.     D) uma finalidade textual subjetiva.  
 

09 
A organização argumentativa do texto apresenta, em trechos específicos, de expressões que remetem a figuras de 
linguagem. No trecho: “Assim, as atrocidades puderam ser atribuídas às vítimas, os agressores foram condecorados 
pela sua coragem na luta contra as agressões, os ladrões foram juízes, os grandes decisores políticos puderam ter 
uma qualidade moral minúscula quando comparada com a enormidade das consequências das suas decisões. Foi uma 
época de excessos vividos como carências; a velocidade foi sempre menor do que devia ser; a destruição foi sempre 
justificada pela urgência em construir.” (1º§) é possível identificar a ocorrência , principalmente, de  
A) palavras e ideias de sentido contrário. 
B) suavização de expressões inadequadas ao contexto. 
C) designação de algo específico através de suas características. 
D) emprego impróprio de um termo para designar algumas ações.  
 

10 
Em “Houve inadaptados, mas a inadaptação mal se distinguia da adaptação, tantos foram os campos de 
concentração da heterodoxia dispersos pela cidade, pelos bares, pelas discotecas, pela droga, pelo facebook.” (1º§) O 
verbo “haver” tem seu emprego correto de acordo com a norma padrão. O mesmo ocorre em: 
A) Haviam boas razões para suspeitarmos deles. 
B) Havia, os rapazes, estudado a semana inteira. 
C) Houve vários bate-bocas durante a assembleia. 
D) Haviam muitas pessoas interessadas no projeto. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11 
Dois casais têm, respectivamente, um único filho e uma única filha que se casaram e também tiveram um único filho. 
Os nomes e algumas relações de parentesco dessas pessoas estão representados a seguir: 

 João é pai de Marcos e avô de José; 

 Ana é esposa de Marcos e filha de Carlos; e, 

 Maria é avó de José e sogra de Marcos. 
Márcia que é uma das pessoas e não foi citada acima é, portanto: 
A) Sogra de Ana e filha de Maria.     C) Mãe de Ana e sogra de Carlos. 
B) Avó de José e esposa de João.     D) Mãe de Marcos e esposa de Carlos. 
 

12 
João pagou R$ 4,50 numa barra de chocolate de 2 cm de espessura, 5 cm de largura e 8 cm de comprimento. Quanto 
João teria economizado se tivesse comprado uma barra com 3 cm de espessura, 4 cm de largura e 6 cm de 
comprimento, considerando que o preço é diretamente proporcional ao volume da barra? 
A) R$ 0,40.                       B) R$ 0,45.                C) R$ 0,50.                     D) R$ 0,55. 
 

13 
Se a tangente do maior ângulo agudo de um triângulo retângulo é igual 2 e o menor lado do triângulo é igual a 1, 
então o cosseno do menor ângulo desse triângulo é igual a: 

A) .5      B) .
2

5
    C) .

5

5
    D) .

5

52
 

 

14 
Carlos tem 7 camisas de manga longa e 6 de manga curta. Para uma viagem ele deseja separar 5 dessas camisas, 
sendo que pelo menos 3 delas sejam de manga longa. De quantas maneiras ele poderá fazer a escolha? 
A) 564.                                    B) 645.                            C) 735.                              D) 756. 
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15 
Um filho tem 1/4 da idade do pai. Em vinte anos a soma das suas idades será de 90 anos. Quantos anos o pai é mais 
velho que o filho? 
A) 20 anos.                      B) 25 anos.                         C) 30 anos.                        D) 35 anos. 
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

16 
No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão), o usuário utilizou um recurso para criar um 
atalho de uma pasta compartilhada em uma rede que ficou disponível no Windows Explorer como uma unidade de 
rede. Pode-se afirmar que ele utilizou o recurso de: 
A) Desfragmentar rede.       C) Publicar unidade de rede. 
B) Mapear unidade de rede.     D) Compartilhar recursos de rede. 
 

17 

Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), o botão   é utilizado para: 
A) Excluir uma planilha.       C) Renomear uma planilha. 
B) Duplicar um planilha.      D) Inserir uma nova planilha. 
 

18 
No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão), a área de notificação tem a função de: 
A) Abrir a lista com os programas instalados no computador. 
B) Apresentar os ícones dos últimos arquivos utilizados no computador. 
C) Apresentar a lista com os programas que estão sendo utilizados pelo computador. 
D) Apresentar os ícones dos programas que fornecem status e notificações sobre eventos. 
 

19 
No prompt de comandos do MS-DOS, o comando dir é utilizado para exibir uma lista de arquivos e pastas do diretório 
atual ou de um diretório específico. Sobre parâmetros desse comando é INCORRETO afirmar que 
A) /o é utilizado para listar os arquivos em ordem alfabética. 
B) /p é utilizada para pausar a exibição de cada página listada. 
C) /m mostra todos os nomes de pastas e arquivos com letras minúsculas. 
D) /b mostra uma lista sem detalhes, apenas com o nome dos arquivos e pastas. 
 

20 
No grupo modos de exibição de pasta de trabalho da guia Exibição na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 
(configuração padrão), o recurso utilizado para exibir uma prévia dos lugares onde as páginas irão quebrar quando o 
documento for impresso é denominado: 
A) Normal.        C) Quebras de impressão. 
B) Layout da página.      D) Visualização da quebra de página. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21 
“Com base na tecnologia de radares para obtenção de imagens orbitais desenvolvidas pelos norte-americanos, o 
governo brasileiro criou, em 1970, um projeto com o objetivo de realizar um grande levantamento dos recursos do 
solo e do subsolo da região Norte.” Esse projeto foi: 
A) SIVAM.   B) SUDAM.   C) RADAM.   D) RONDOM. 
 

22 
A sociedade brasileira do século XIX mostrou uma grande preocupação com a construção de uma identidade 
nacional, sobretudo nas artes plásticas e na literatura. São artistas da literatura e das artes plásticas que marcaram 
esse período e que buscaram enaltecer à pátria, EXCETO: 
A) Pedro Américo.  B) Gonçalves Dias.  C) José de Alencar.  D) Mário de Andrade. 
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23 
O processo industrial se caracteriza pela transformação de matérias-primas em produtos para outras indústrias ou de 
bens de consumo com o emprego de máquinas que, por sua vez, ampliam a capacidade de produção e de 
abastecimento de um grande mercado consumidor. Sobre as características das indústrias dinâmicas e da Terceira 
Revolução Industrial, é correto afirmar que: 
A) Predominam a robótica, a nanotecnologia e a microinformática e são denominadas clássicas.  
B) A pesquisa científica e tecnológica e a integração entre grandes empresas e universidades são um traço marcante 

dessas indústrias. 
C) Estão mais atreladas a fatores como proximidade de matéria-prima, incentivos fiscais e fontes de energia do que as 

indústrias tradicionais. 
D) As modernizações das redes de transportes e de comunicação por meio das fibras ópticas tornaram mais importante 

a proximidade com o mercado consumidor. 

 
24 
Na tentativa de impedir a expansão socialista na Europa, os EUA passaram a destinar vultuosos recursos financeiros 
para a recuperação econômica dos países europeus afetados pelo conflito da II Guerra Mundial numa estratégia de 
conter o avanço soviético que ficou conhecida como: 
A) OTAN.   B) Plano Marshall.  C) Cortina de ferro.  D) Pacto de Varsóvia. 

 
25 
A agropecuária, assim como o extrativismo, sempre desempenhou papel importante na economia brasileira. A que a 
agricultura brasileira atual apresenta as seguintes características, EXCETO:  
A) Subutilização do espaço agrícola brasileiro com elevado aproveitamento econômico no cultivo de lavouras permanentes. 
B) Predominância de gêneros agrícolas destinados para exportação e importante participação do agronegócio na pauta 

de exportações. 
C) Predomínio da agricultura e da pecuária extensiva, concentradas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com 

uso reduzido de capital, máquinas, adubos e fertilizantes o que provoca baixa produtividade. 
D) Excessiva concentração de terras herdadas desde o período colonial e predomínio do trabalho assalariado 

temporário, forma mais comum de trabalho na zona rural brasileira como consequência do processo capitalista. 

 
26 
O cuidadoso trabalho de contato dos irmãos sertanistas Cláudio, Orlando e Leonardo Villas-Boas com os índios 
xavantes, a partir de 1943, aproximou os brasileiros à cultura e aos costumes indígenas e sensibilizou o país à 
necessidade de demarcação das terras indígenas. A região onde tal fato se sucedeu tornou-se um parque nacional e 
virou tema do filme de Cao Hamburger. Seu nome é: 
A) Xingu.   B) Carajás.   C) Araguaia.   D) Yanomamis. 

 
27 
O novo Canal de Suez, no Egito, inaugurado oficialmente em meados de 2015, é considerado uma obra para o 
comércio regional e global. A rota de 72 km permite a navegação em dois sentidos de barcos de grande porte que 
incluem navios com contêineres de todo o mundo. O canal de Suez original, em atuação há quase 150 anos, une os 
mares: 
A) Morto e Caribe.      C) de Bering e de Coral. 
B) Adriático e Ártico.      D) Mediterrâneo e Vermelho. 

 
28 
Um tribunal antiterrorista paquistanês condenou, em 2015, à prisão perpétua, 10 homens por tentativa de 
assassinato em 2012 contra Malala Yusafzai, a jovem que foi premiada com o Nobel da Paz 2014 e que lutava 
especificamente pelo(a) 
A) fim do regime Talibã em seu país. 
B) inserção da mulher no mercado de trabalho. 
C) educação de meninas e adolescentes no Paquistão. 
D) emancipação feminina e o fim do uso obrigatório da burca. 
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29 
O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – Iara – tentou combater as obras literárias infantis “Negrinha” e 
“Caçadas de Pedrinho”, com o objetivo de retirá-las do Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE – por acreditar 
que contenham conteúdo racista e sexista. O autor das obras é: 
A) Ziraldo.   B) Monteiro Lobato.  C) Maurício de Souza.  D) Vinícius de Moraes. 

 

30 
Num dos períodos mais intensos de espionagem internacional, a Guerra Fria, período em que Estados Unidos e União 
Soviética bipolarizavam o poder político, econômico, social e cultural no planeta, a Alemanha 
A) encontrava dividida em vários estados independentes, quase todos aliados aos governos comunistas. 
B) estava dividida em dois estados independentes, cada um sob a influência de uma das duas potências. 
C) adotava o comunista e encontrava-se unificada sob influência dos soviéticos como todo leste europeu. 
D) integrava a Liga das Nações Unidas formada apenas por nações aliadas dos Estados Unidos da América. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31 
O Plenário da Câmara recebe o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado pela rejeição das contas do Executivo. 
Em votação apertada, os parlamentares rejeitam este Parecer e aprovam as contas do Prefeito. Considerando que o 
TCE é órgão de controle externo, é correto afirmar que a decisão da Câmara será: 
A) Anulada.        C) Revogada pelo TCE. 
B) Definitiva.       D) Reavaliada pelo Plenário.  

 

32 
Quando a Constituinte de 1988 aperfeiçoou as ferramentas de controle e criou novos procedimentos que vieram a se 
tornar hoje os sistemas de controle interno nas diversas esferas de Poder, objetivos importantes foram traçados e, 
mesmo com as dificuldades enfrentadas, resultados têm sido obtidos e maior se tornou a fiscalização as gestão dos 
recursos públicos. Um dos principais objetivos das ferramentas de controle interno e externo criadas é: 
A) O orçamento impositivo. 
B) A redução dos gastos públicos. 
C) A diminuição da carga tributária. 
D) O controle social sobre o uso dos recursos orçamentários. 

 

33 
Assim como na contabilidade comercial, a contabilidade pública tem os elementos de seu patrimônio, notadamente 
os bens, direitos e obrigações, classificados em ativo e passivo. Assim, é correto afirmar que valores de terceiros ou 
retenções em nome deles, de posse da Administração como depositária em prazo de exigibilidade superior a 24 
meses, devem ser contabilizados no: 
A) Provisões.        C) Ativo Não Circulante. 
B) Passivo Circulante.      D) Exigível a Longo Prazo. 

 

34 
O controle contábil do planejamento desenvolvido pelo Poder Público possui diversas ferramentas e seus conceitos. 
A ferramenta de gestão utilizada para a aferição de aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de 
programas é definida como: 
A) Gestão Aplicada.       C) Governança Corporativa. 
B) Escopo de Evidenciação.     D) Avaliação de Desempenho. 

 

35 
Os órgãos da Administração Direta devem manter sistemas de informação contábil refletido em plano de contas claro 
e objetivo. Esse plano de contas tem por finalidade evidenciar as seguintes informações, EXCETO: 
A) Lucros do período.       C) Função atribuída a cada conta. 
B) Apuração de custos.      D) Identicação do tipo de transação. 
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36 
Considerando que o TCE é órgão de controle externo, sobre a decisão da Câmara, marque V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) As transações no setor público devem ser reconhecidas e registradas integralmente no momento em que 

ocorrerem. 
(     ) Despesas de capital são despesas relacionadas ao custo monetário de ativos financeiros. 
(     ) O cargo de controlador interno é um cargo análogo ao de agente político. 
(     ) O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do poder legislativo. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.   B) V, F, F, V.   C) V, V, F, F.   D) F, F, V, V.  
 

37 
A contabilidade pública requer registros e lançamentos contábeis fidedignos com a realidade financeira, 
orçamentária e patrimonial da entidade. Assim, são elementos essenciais do registro contábil da Administração 
Pública, EXCETO: 
A) Origem dos recursos.      C) Data da ocorrência da transação. 
B) Histórico do lançamento.     D) Conta creditada e conta debitada. 
 

38 
O patrimônio líquido das entidades do setor público, assim como das empresas privadas, deve figurar no Balanço. 
Contudo, sua composição é diferente. Em que consiste o Patrimônio Líquido das entidades do setor público? 
A) Reservas de capital ou cambiais. 
B) Superavits acumulados ao longo do tempo. 
C) Saldo residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.  
D) Direitos sobre a tributação dos impostos de sua respectiva competência. 
 

39 
O Tribunal de Contas da União no exercício de suas atribuições pode realizar diligências e determinar condutas que 
venham a garantir o bom uso dos recursos públicos. No caso de claro mau uso de recursos em uma obra com recursos 
federais, qual medida deverá ser tomada liminarmente pelo TCU? 
A) Prisão dos envolvidos.      C) Suspensão da obra e multa ao gestor.  
B) Envio de relatório ao Legislativo.     D) Recomendação de rejeição das contas do órgão. 
 

40 
Na contabilidade aplicada ao setor público, há premissas importantes para o bom e correto uso dos recursos públicos. 
Uma dessas premissas estabelece que o valor que seria desembolsado na alternativa desprezada de menor valor 
entre aquelas consideradas possíveis para a execução da ação pública é um: 
A) Mau uso do erário.       C) Custo de execução. 
B) Déficit econômico.       D) Custo de oportunidade. 

 
 

 
 
 
 



   



   



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e devidamente identificado. 

2. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor 
auricular, lápis, lapiseira, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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, pendrive, fone de ouvido, Iphone, 
smartphone, MP3, MP4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
relógio de qualquer modelo e etc. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às 
suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

3. 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). 

4. Com vistas à garantia da segurança e lisura desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 
de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer tempo 
durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

5. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões para os cargos de nível fundamental completo e incompleto e 
40 (quarenta) questões para os demais cargos. Leia-o atentamente. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

7. 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. 

8. 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. 

9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 
poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, 
contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em 
sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado 
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador 
da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita 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 endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. Será 
disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na Avenida Amaral Peixoto, nº 21, Centro, 
Natividade/RJ, nos horários de 09h00min às 12h00min e de 13h00min às 16h00min. 




