MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR
DE PRA ÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2018)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL
EXTRA

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

QUESTÃO 5

São fatores que interferem na cicatrização normai de
feridas, E X C E T O :

As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas
pela equipe de enfermagem treinada e capacitada para os
procedimentos de manuseio, conservação, preparo e
administração,
registro
e
descarte
dos
resíduos
resultantes das ações de vacinação. É função da equipe
responsável pelo trabalho na sala de vacinação, E X C E T O :

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inflamação local.
edema.
sexo.
nutrição.
condições de vascularização.

QUESTÃO 2
De acordo com a Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, o
Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível médio,
envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de
Enfermagem, cabendo-lhe especialmente:
(A) prescrição da assistência de enfermagem.
(B) realizar consulta de enfermagem.
(C) participar da orientação e supervisão do trabalho de
enfermagem em grau auxiliar.
(D) realizar consultoria, auditoria e em issão de parecer
sobre matéria de enfermagem.
(E) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes
graves com risco de vida.

QUESTÃO 3
A contenção envolve o uso de dispositivos mecânicos ou
manuais para limitar a mobilidade física do paciente. Com
relação às intervenções de enfermagem, relacionadas ao
uso das contenções, marque a opção correta.
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

É necessário avaliar, em intervalos regulares, a
necessidade do paciente permanecer com a
contenção.
A contenção deve ficar ao alcance do paciente.
Durante o processo de contenção, não é necessário
explicar o procedimento ao paciente.
Está proibida a administração de medicamentos para
a ansiedade ou agitação durante a contenção.
A s contenções devem ser retiradas de urria só vez.

(A) prover, periodicamente, as necessidades de material
e imunobioíógicos.
(B) promover a organização da sala de vacinação, não
sendo necessário supervisionar a limpeza que fica
sob responsabilidade da equipe de higienização.
(C) manter as condições preconizadas de conservação
de imunobioíógicos.
(D) atender e orientar os usuários com responsabilidade
e respeito.
(E) utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em
condições de funcionamento.

QUESTÃO 6
Com relação ao uso de medicamentos no tratamento,
prevenção e diagnóstico de doenças, é correto afirmar
que:
(A) anti-hipertensivos são exemplos de medicamentos
que promovem a cura.
(B) as vacinas podem atuar na prevenção de doenças.
(C) antibióticos são medicamentos com ação paliativa.
(D) contrastes são medicamentos que, associados aos
exam es radiográficos, possuem ação terapêutica.
(E) pomadas e colírios são considerados medicamentos
de ação sistêmica.

QUESTÃO 7
Sobre a coleta de urina de 24 horas, é correto afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

é uma técnica de coleta asséptica.
deve-se desprezar a primeira micção do dia.
deve-se desprezar somente o primeiro jato de urina.
deve-se anotar desde a primeira micção do dia.
deve-se realizar cateterismo para coleta.

QUESTÃO 4
Durante o desempenho das atividades de enfermagem, o
comportamento
caracterizado
pela
ausência
de
precaução, indiferença e passividade é chamado de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

imprudência.
negligência.
imperícia.
dolo.
omissão de socorro.

Prova: Amarela
ENFERMAGEM
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 12

O sarampo é considerado uma doença infecciosa aguda,
transmissível e extremamente contagiosa. Com relação à
transmissão do sarampo, é correto afirmar que:

Para serem administrados 1000 ml de solução fisiológica
em 8 horas, o gotejamento em microgotas por minuto é:

(A) o período de transmissibilidade é de 2 a 4 dias antes
do aparecimento do exantema.
(B) dá-se através da picada do mosquito Aedes aegypti.
(C) o período de maior transmissibilidade ocorre 2 dias
após o término do exantema.
(D) o m acaco é o principal reservatório e fonte de
transmissão da doença.
(E) ocorre de pessoa a pessoa, através de secreções
nasofaríngeas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

125
87
72
63
56

QUESTÃO 13
Para administrar 20 unidades internacionais (UI) de
insulina regular em um paciente diabético, utilizando-se
um frasco de 100 UI e seringa de 3 ml, deve-se aspirar:

QUESTÃO 9
A fototerapia consiste em um processo terapêutico
baseado na ação de luz artificial sobre o organismo
humano. O recém-nascido recebe e s s e tipo de tratamento
quando apresenta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sofrimento respiratório.
icterícia.
cianose.
infecção.
eritroblastose fetal.

QUESTÃO 10
Para garantir uma terapia intravenosa adequada, o técnico
de enfermagem, após o início da terapia, deve monitorar o
paciente, com frequência para:
(A) observar sinais de flebite ou infecção.
(B) independente das condições do cateter, manter a
infusão.
(C) independente do aspecto do curativo, evitar trocá-lo.
(D) manter a terapia, mesmo que o paciente relate dor.
(E) manter o gotejamento rápido, apesar de sinais de
infiltração.

QUESTÃO 11
Qual o principal distúrbio metabólico ósseo, ligado à idade,
caracterizado pela perda de matriz ó ssea e aumento do
risco de fraturas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,2 ml
0,5 ml
0,7 ml
1 mi
1,2 mi

-

QUESTÃO 14
Os sinais e sintomas que envolvem o trato urinário podem
decorrer de distúrbios dos rins, ureteres ou bexigas. A
anúria caracteriza-se por:
(A) ausência de débito urinário ou débito inferior a 50 ml
nas 24 horas.
(B) passagem de gás na urina durante a micção.
(C) pequeno volume de urina com débito entre 100 e 500
ml nas 24 horas.
(D) grande volume de urina eliminado em determinado
intervalo de tempo.
(E) micção excessiva à noite, que interrompe o sono.

QUESTÃO 15
São sinais presuntivos de gravidez:
(A)
(B)
(C)
(D)

contrações intermitentes do útero.
batimentos cardíacos fetais.
mamas aumentadas e dolorosas.
alterações no formato, tamanho e consistência do
útero.
(E) H CG positivo.

Hipertireoidismo.
Luxação.
Hipotireoidismo.
Osteogênese.
Osteoporose.

Prova: Amarela
ENFERMAGEM
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 20

A hidroterapia ou balneoterapia é o banho do paciente
queimado em uma banheira de água ou com chuveiro,
para facilitar a limpeza e debridamento da área queimada.
É um cuidado de enfermagem durante e sse procedimento:

O Diabetes Melito (DM) é uma das principais síndromes
crônicas que acometem a população atual. Com relação
às orientações importantes ao paciente em uso de
insulinoterapia, é correto afirmar que:

(A) monitorar os pulsos periféricos.
(B) nunca deixar o paciente sem assistência na banheira.
(C) manter o paciente em dieta zero, até a peristalse
retornar (um a dois dias).
(D) manter a hidroterapia o maior tempo possível.
(E) não manter a técnica asséptica durante o banho.

(A) deve-se
agitar
o
frasco
de
insulina
para
homogeneizá-lo antes da administração.
(B) o frasco de insulina deve ser armazenado no
congelador da geladeira.
(C) não há necessidade de limpeza da tampa do frasco
com algodão e álcool antes do preparo.
(D) deve-se higienizar as mãos antes e após manusear a
insulina e os materiais para aplicação.
(E) não é importante realizar o rodízio do local de
aplicação da insulina.

QUESTÃO 17
Um ambiente (impo e organizado é de grande importância
na reabilitação do paciente. A limpeza geral ou terminai da
unidade tem como finalidade:
(A) manter a unidade com aparência desordenada.
(B) preparar um leito seguro e sem conforto.
(C) remover sujidades e micro-organismos para prevenir
infecções.
(D) facilitar a propagação de infecção.
(E) promover a infecção hospitalar.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 21
A s afecções dermatológicas são usualmente descritas
pelos tipos das lesões que aparecem na pele, pelos seus
formatos e configuração. É considerada uma lesão
secundária?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nódulo.
Cisto.
Pústula.
Bolha.
Úlcera.

A lavagem intestinal (enteróclise) deve ser realizada com o
paciente em que posição?

QUESTÃO 22
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Decúbito ventral.
Litotômica.
Sims.
Canivete.
Trendelemburg.

QUESTÃO 19
A hérnia é uma protusão de órgão, tecido ou estrutura
através da parede da cavidade em que ela está
normalmente contida. A hérnia ventral caracteriza-se por:
(A) estar localizada dentro do canal inguinal.
(B) estar localizada ao redor de um estorna e para dentro
do tecido subcutâneo.
(C) ser uma protusão intestinal decorrente da fraqueza da
parede abdominal.
(D) ser uma protusão intestinal no umbigo.
(E) ser uma hérnia para dentro do canal femoral.

Com relação à sondagem nasogástrica (SNG), é correto
afirmar que:
(A) é a introdução de uma sonda, através da boca ou do
nariz, até o esôfago.
(B) não pode ser utilizada para drenagem de suco
gástrico.
(C) não é necessário utilização de luvas para colocação
da SN G.
(D) durante introdução da SN G, deve-se colocar o
paciente em decúbito elevado (Fowler ou sentado).
(E) é proibido o uso de lubrificantes para realização do
procedimento de colocação da SNG.

QUESTÃO 23
A hipertensão arterial sistêm ica (HAS) é uma das doenças
crônicas mais prevalentes na população mundial. Assinale
a opção que apresenta um fator de risco para HAS.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova: Amarela
ENFERMAGEM

Diabettes Mellítus.
Insuficiência cardíaca congestiva.
Exercícios aeróbicos regulares.
Aumento da ingesta de sódio.
Emagrecimento excessivo.
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QUESTÃO 2 4

QUESTÃO 2 8

Quais termos indicam o aumento da frequência cardíaca e
a diminuição da pressão arterial, respectivamente?

Na administração de medicamentos por via subcutânea,
uma agulha 13 x 4,5 deve ser inserida na pele, formando
um ângulo de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Taquicardia e hipertensão.
Taquicardia e hipotensão.
Taquicardia e normotensão.
Bradicardia e hipotensão.
Bradicardia e hipertensão.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10°
30°
45°
60°
90°

QUESTÃO 25
QUESTÃO 29
São sintomas clássicos do Diabettes Mellitus:
(A) fadiga, fraqueza, letargia e prurido vulvar.
(B) prurido cutâneo, balanopostite, infecções de repetição
e polidipsia.
(C) polifagia, hipotensão, fraqueza e prurido vulvar.
(D) fraqueza, infecções de repetição, hipertensão e perda
involuntária de peso.
(E) poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de
peso.

São sinais e sintomas de Pressão intracraniana (PIC)
aumentada em bebês, E X C E T O :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vômito.
hipotermia.
fontanela tensa e abaulada.
choro alto e renitente.
inquietação e irritabilidade.

QUESTÃO 30
QUESTÃO 26
O recém-nascido prematuro é aquele nascido antes do
término de 37 sem anas de gestação. É considerado com
baixo peso o recém-nascido cujo peso de nascimento, em
gramas, é inferior a:
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

3500
3000
2500
1500
1000

QUESTÃO 27
São
características
relacionadas
transfusionai hemolítica aguda:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a

prurido e dispnéia.
anafilaxia e veias cervicais distendidas.
vômito e diarréia.
hemossiderose e hepatite B.
dor lombar e hipotensão.

Prova: Amarela
ENFERMAGEM

uma

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,
sobre o procedimento de aspiração das vias respiratórias,
e assinale a opção que apresenta a sequência correta.
{ ) Consiste na remoção da secreção em vias
respiratórias por meio de uma sonda de aspiração
conectada ao aspirador.
( ) É
indicada
para pacientes
que
estejam
impossibilitados de eliminar secreções.
( ) Aconselha-se realizar movimentos circulares na
sonda de aspiração, a medida que aspirar e retirar a
sonda fechada.
( ) Ao aspirar o paciente traqueostomizado, a sequência
correta para realizar e sse procedimento é: nariz, boca
e cânula de traqueostomia.

reação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(V)
(V)
(V)
(F)
(V)

(V)
(V)
(F)
(V)
(V)

(V)
(F)
(V)
(V)
(F)

(F)
(V)
(V)
(V)
(F)
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 35

A sala de recuperação pós-anestésica é um setor do
centro cirúrgico em que são dispensados cuidados
intensivos no pós-operatório e na pós-anestesia imediatos.
O paciente será mantido sob observação contínua, com o
registro das
observações,
na
primeira
hora de
permanência na unidade, a cada:

A gastrostomia é um procedimento cirúrgico que mantém
uma comunicação da luz gástrica com o plano cutâneo da
parede abdominal através de uma sonda. Com relação
aos cuidados pós-operatórios da gastrostomia é correto
afirmar que:

(A) 10 minutos.
(B) 15 minutos.
(C) 20 minutos.
(D) 25 minutos.
(E) 30 minutos.

(A) deve-se anotar o aspecto e o volume das drenagens
apenas, a cada 48 horas.
(B) a dieta deve ser administrada rapidamente.
(C) a sonda deverá ser mantida aberta após as refeições.
(D) deve-se observar rigorosamente o volume e os
intervalos das refeições.
(E) deve-se posicionar o paciente em Trendelemburg
durante e após as refeições.

QUESTÃO 32
É finalidade do cateterismo vesical simples ou de alívio:

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual opção
depressão?

aliviar distensão abdominal e fiatulência.
prevenir ou combater infecção urinária.
controlar débito urinário nos caso s rigorosos.
desobstruir a sonda vesical.
coletar urina para exame.

NÃO

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Entende-se como medida preventiva para úlcera por
pressão, E X C E T O :

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mudança constante de decúbito (de 2 em 2 horas).
proteção das proeminências ó sseas.
manter a cam a limpa e seca.
enxugar o paciente sem esfregar.
iavar o local afetado com sabão e água morna.

QUESTÃO 34
Em relação aos acidentes com animais peçonhentos, é
correto afirmar que:
(A) acidentes com serpentes não peçonhentas levam ao
quadro neuroparalítico.
(B) a soroterapia deve ser realizada o mais rápido
possível, e o número de ampolas dependerá do tipo e
da gravidade do acidente.
(C) a via de administração da soroterapia é intradérmica.
(D) o envenenamento causado pela inoculação de
veneno através do ferrão localizado na cauda do
escorpião é chamado erucismo.
(E) os acidentes por animais peçonhentos, atendidos nas
unidades de saúde, não necessitam de notificação
compulsória.

Prova: Amarela
ENFERMAGEM

apresenta

uma

característica

da

Desesperança.
Risco de suicídio.
Baixa autoestima.
Confiança exagerada.
Tristeza intensa.

A drenagem torácica consiste na colocação de um dreno
tubular no espaço intrapleural para drenar gases, líquidos
ou sólidos. Em relação aos cuidados de enfermagem ao
paciente em uso de dreno de tórax, é correto afirmar que:
(A) o curativo deve ser trocado somente a cada 72 horas.
(B) o dreno deve ser ordenhado sempre que possível.
(C) o frasco coletor deve ser mantido acima do nível do
tórax.
(D) deve-se evitar clampear o dreno durante o transporte
ou deambulação do paciente.
(E) não é relevante a observação e a anotação do
aspecto da drenagem.

QUESTÃO 38
A s infecções nas incisões cirúrgicas constituem a segunda
infecção hospitalar mais frequente e pode ser limitada ao
sítio cirúrgico ou afetar o paciente a nível sistêmico. São
manifestações clínicas da infecção da incisão cirúrgica:
(A) ausência de febre e calafrios generalizados pelo
corpo.
(B) presença de temperatura e pulso diminuídos.
(C) presença de linfonodos dolorosos e aumentados na
região axilar ou inguinal mais próximos à incisão.
(D) ausência de edema e manutenção da coloração da
pele.
(E) presença de dor diminuída a partir do sítio incisional.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 43

A febre amarela é uma doença febril aguda de curta
duração e gravidade variável. Seu agente etiológico é o:

A tuberculose pode acometer vários órgãos, em
consequência da disseminação hematogênica. No adulto,
o sintoma mais frequente da tuberculose pulmonar é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mosquito Haemagogusjanthinomys.
mosquito Aedes aegypti.
arbovirus do gênero flavivírus.
primata não humano (macaco).
homem sadio.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comprometimento do estado geral.
febre baixa vespertina.
comprometimento ganglionar mediastínico.
tosse produtiva.
sudorese noturna.

QUESTÃO 40
QUESTÃO 44
O cuidado emergencial pode ser definido como o cuidado
ministrado ao paciente e orientado para a s lesões,
enfermidades sérias ou com potencial risco de vida.
Sempre que um paciente se apresenta com uma condição
de risco de vida potencial, deve-se proceder rapidamente
de que maneira?
.
(A) Manter o paciente próximo da fonte de perigo
potencial: corrente elétrica ativa, água, incêndio.
(B) Não
despir
o
paciente,
evitando
exposição
desnecessária.
(C) Determinar s e o paciente está plenamente consciente
e, se estiver, avaliar via aérea, respiração e
circulação de maneira sistemática.
(D) Não pedir ajuda para o atendimento.
(E) Avaliar a reação pupilar e o nível de responsividade à
voz ou tato, quando indicado.

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma condição de
perda súbita das funções cerebrais, resultante de uma
interrupção do suprimento sanguíneo para uma parte do
encéfalo. É um cuidado de enfermagem na fase de
reabilitação do paciente acometido por essa enfermidade:
(A) verificar sinais vitais de 2 em 2 horas.
(B) anotar a quantidade de líquidos ingeridos ou
administrados, a cada 24 horas.
(C) colocar o paciente em decúbito ventral por 1 a 2
horas, diariamente.
(D) orientar o paciente a exercitar as extremidades não
afetadas, várias vezes ao dia.
(E) anotar o volume da urina excretada a cada 24 horas.

QUESTÃO 45
QUESTÃO 41
A Cam panha Nacional de Vacinação contra Influenza visa
diminuir o impacto da gripe em todo o país. Com relação à
vacina Influenza, é correto afirmar que:
(A) deve ser administrada por via intradérmica.
(B) é indicada para proteção contra infecções por
pneumococo.
(C) é contraindicada para menores de 2 anos de idade.
(D) é composta por diferentes cepas do vírus Myxovirus
influenzae.
(E) é indicada para toda a população indígena a partir de
2 anos de idade.

A alta significa a saída do paciente do hospital, que deve
ser por escrito, na papeleta e assinada pelo médico. É um
procedimento de
responsabilidade da equipe de
enfermagem quanto à alta hospitalar:
(A) anotar no relatório e na folha de evolução as
condições do paciente, no momento da alta.
(B) realizar a cobrança do período em que o paciente
esteve internado.
(C) deixar os pertences do paciente no posto de
enfermagem.
(D) orientar o paciente a levar para casa a roupa de cama
usada durante a internação.
(E) orientar o paciente quanto às rotinas do hospital e uso
da campainha.

QUESTÃO 42
QUESTÃO 46
O paciente que apresenta dispnéia e ortopneia extremas,
tosse com escarro espumoso, respiração ruidosa e veias
cervicais distendidas tem um quadro de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

angina.
edema agudo de pulmão.
pericardite aguda.
miocardite crônica.
asma.

Prova: Amarela
ENFERMAGEM

São poucas a s situações em que pode haver indicação
médica para substituição do leite materno. Assinale a
opção que apresenta uma contraindicação ao aleitamento
materno.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mães infectadas com o vírus da dengue.
Consumo de cigarros.
Consumo eventual e moderado de álcool.
Mães com hanseníase, após o início do tratamento.
Mães infectadas pelo HIV.
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QUESTÃO 47
O controle dos cânceres de mama e de colo do útero é um
desafio para os gestores e profissionais responsáveis
petas políticas de saúde ucltadas para as mulheres. Dentre
os principais fatores de risco associados ao câncer de
mama, destacam-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) e início
precoce da atividade sexual.
aumento da idade e histórico familiar.
tabagismo e imunossupressão.
uso prolongado de contraceptivos orais.
multiplicidade de parceiros sexuais.

QUESTÃO 48
A doença hipertensiva induzida pela gravidez (DHEG)
acontece entre 5 e 10% das gestações. É correto afirmar
que a DH EG é adicionalmente dividida em:
(A)

hipertensão coincidente, eclâmpsia e hipertensão
crônica.
(B) hipertensão sem edema, pré-eclâmpsia e eclâmpsia.
(C) pré-eclâmpsia, hipertensão transitória e eclâmpsia.
(D) hipertensão sem edema, eclâm psia e hipertensão
transitória.
(E) pré-eclâmpsia, hipertensão coincidente e eclâmpsia
toxêmica.

QUESTÃO 49
A criança menor de dois m eses com quadro de
desidratação pode apresentar os seguintes sinais e
sintomas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

letargia e sucção débil.
olhos normais e sinal de prega cutânea presente.
inquietude e sucção normal.
olhos fundos e vigor físico preservado.
sucção normal e olhos fundos.

QUESTÃO 50
É atribuição do técnico de enfermagem na assistência à
gestante no pré-natal de baixo risco:
(A)

realizar visitas domiciliares para a identificação das
gestantes e desenvolver atividades de educação em
saúde.
(B) realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo
risco.
(C) solicitar exam es complementares de acordo com o
protocolo local de pré-natal.
(D) verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados
no Cartão da Gestante.
(E) orientar quanto à vacinação antitetânica e contra
hepatite B.
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1-

Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o digito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
2O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e
não será prorrogado;
3Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
4A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas em língua portuguesa e em letra cursiva. Deverá ter, no mínimo, 20
linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e, no máximo, 30 linhas;
5Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se
retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova,
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;
6Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7*
Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas
opções para uma mesma questão na folha de respostas {a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 2 (duas) horas.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
a)
der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c)
desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identifícadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f)
comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos
portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo, Escreva o dígito
correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas,
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de ieitura ótica que a corrigirá; e
e) só será permitida a troca de folha de respostas até o inicio da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de
' inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova,
utilizando o modelo impresso .no fim destas instruções, para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro
tipo de papel para anotação do gabarito.
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