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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

 
Salário baixo faz carreira de professor virar opção passageira 

 

No Brasil, a carreira de professor está se tornando uma passagem, um momento de transição para outras funções.  
O profissional fica no magistério somente até conseguir um cargo mais bem remunerado e provavelmente menos 
estressante. 

Prova disso é que 25% dos docentes brasileiros têm menos de 30 anos e apenas 12% estão com idade acima de 50, 
bem diferente do que ocorre em outros países. Aqui, o professor ingressa no magistério ainda jovem, mas em poucos 
anos, deixa de ver perspectivas. 

A baixa remuneração é a gota d’água num contexto desastroso, que combina elementos como superlotação das 
salas de aula, aumento da indisciplina e do desrespeito pelos mestres, indiferença das famílias e desprestígio social da 
profissão, falta de estrutura e de recursos nas escolas e o próprio despreparo dos professores para lidar com os desafios 
educativos de hoje. 

Esse quadro tem como primeira consequência o chamado “mal-estar docente”: cada vez mais professores 
adoecem com problemas psicológicos associados a estresse, exaustão emocional, depressão, cansaço crônico e 
frustração. 

A categoria está entre as mais sensíveis à síndrome de Burnout. São profissionais que entram na educação movidos 
pelo desejo de mudança social e lidam diariamente com o desalinhamento entre o sonho e a impossibilidade de 
alcançá-lo, entre a impotência diante do sistema de ensino e a cobrança da sociedade. 

Por exemplo, no Distrito Federal, só no primeiro semestre de 2014, foram emitidos 16,4 mil atestados médicos 
para professores da rede pública – o que significa mais da metade dos 32 mil concursados. Esses dados se repetem 
pelos estados e municípios brasileiros. 

A segunda consequência é a perda de talentos, uma vez que muitos dos profissionais acabam aceitando propostas 
de trabalho em outras áreas. 

No Brasil, faltam 150 mil professores em disciplinas como química, biologia, física e matemática. No total, estima-se 
que haja carência de 300 a 400 mil professores nas salas de aula. A solução para que os alunos não fiquem sem fazer 
nada é recorrer a profissionais sem a devida formação. De acordo com o Censo Escolar 2013, o Brasil tem quase meio 
milhão de professores ativos sem diploma de graduação, o que equivale a 21,9% do total de 2 milhões de docentes. 

Esse cenário funciona como barreira de entrada para novos talentos. Uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas 
mostrou que apenas 2% dos jovens brasileiros querem ser professores. É justamente o oposto do que ocorre na Coreia 
do Sul, país que lidera os rankings da educação, onde a profissão é tão disputada que fica restrita aos jovens que mais se 
destacam nos estudos. É extremamente preocupante constatar que muitos dos calouros brasileiros que optam pela 
carreira de professor são aqueles que não teriam chance de cursar o ensino superior em outras áreas. 

(Andrea Ramal. Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/autor/andrea-ramal/2.html. Acesso em: 13/08/2015.) 

 
01 
Através das informações trazidas pelo texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A maioria dos profissionais deixa a carreira de professor por falta de vocação. 
(     ) Há pessoas que escolhem ser professor por falta de opção. 
(     ) Há professores que mesmo com vocação profissional deixam a profissão em troca de melhores ofertas de trabalho. 
(     ) Um dos motivos pelo abandono do magistério está relacionado ao sonho de mudança social que, aos poucos, 

torna-se utópico. 
A sequência está correta em 
A) F, V, V, V.                    B) F, F, V, V.   C) V, F, V, V.   D) V, F, F, F. 

 
02 
“... combina elementos como superlotação das salas de aula, aumento da indisciplina e do desrespeito pelos mestres, 
indiferença das famílias e desprestígio social da profissão, falta de estrutura e de recursos nas escolas e o próprio 
despreparo dos professores para lidar com os desafios educativos de hoje.” (3º§) O uso de vírgulas no trecho   
justifica-se por 
A) separar vocativo.                                                                                                
B) marcar a elipse do verbo. 
C) separar termos coordenados. 
D) usar palavras e locuções que expressam conexões discursivas. 
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03 
“Esse quadro tem como primeira consequência o chamado ‘mal-estar docente’: cada vez mais professores adoecem 
com problemas psicológicos associados a estresse, exaustão emocional, depressão, cansaço crônico e frustração.” 
(4º§) O uso de dois pontos nesse trecho justifica-se por 
A) transcrever uma citação.      C) especificar ou detalhar uma informação. 
B) anunciar um discurso direto.                                                            D) anunciar uma informação a título de conclusão. 

 

04 
“São profissionais que entram na educação movidos pelo desejo de mudança social e lidam diariamente com o 
desalinhamento entre o sonho e a impossibilidade de alcançá-lo, entre a impotência diante do sistema de ensino e a 
cobrança da sociedade.” (5º§) De acordo com a classe de palavras, os termos sublinhados são classificados 
respectivamente como:  
A) Preposição, advérbio e conjunção.     C) Preposição, conjunção e pronome.  
B) Conjunção, advérbio e preposição.    D) Conjunção, preposição e pronome. 

 

05 
Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado NÃO está no mesmo tempo verbal dos demais. 
A) “No Brasil, faltam 150 mil professores...” (8º§) 
B) “O profissional fica no magistério somente...” (1º§) 
C) “... cada vez mais professores adoecem com problemas psicológicos...” (4º§) 
D) “... foram emitidos 16,4 mil atestados médicos para professores da rede pública...” (6º§) 

 

06 
Em “São profissionais que entram na educação movidos pelo desejo de mudança social e lidam diariamente com o 
desalinhamento entre o sonho e a impossibilidade de alcançá-lo, entre a impotência diante do sistema de ensino e a 
cobrança da sociedade.” (5º§), o termo sublinhado retoma  
A) sonho.   B) ensino.   C) desejo.   D) desalinhamento.  

 

07 
“A categoria está entre as mais sensíveis à síndrome de Burnout.” (5º§) O fenômeno da crase que ocorre em              
“à síndrome” está correto. Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase é facultativo. 
A) Os educadores foram à Brasília reivindicar por seus direitos. 
B) Enquanto o secretário falava, os professores ficaram à sua volta.     
C) Devido ao problema, as aulas terminaram às duas horas da tarde. 
D) Os professores abandonam a profissão à medida que encontram propostas de trabalho em outras áreas.  

 

08 
“A segunda consequência é a perda de talentos, uma vez que muitos dos profissionais acabam aceitando propostas 
de trabalho em outras áreas.” (7º§) De acordo com o contexto empregado, assinale a alternativa que NÃO substitui 
corretamente o trecho sublinhado.  
A) Já.    B) Visto.   C) Posto.    D) No entanto.  

 

09 
“É justamente o oposto do que ocorre na Coreia do Sul, país que lidera os rankings da educação, onde a profissão é 
tão disputada que fica restrita aos jovens que mais se destacam nos estudos.” (9º§) O trecho sublinhado exerce a 
função de: 
A) Objeto.   B) Aposto.              C) Advérbio.   D) Predicado. 

 

10 
“Por exemplo, no Distrito Federal, só no primeiro semestre de 2014, foram emitidos 16,4 mil atestados médicos para 
professores da rede pública...” (6º§) De acordo com a função sintática, os trechos sublinhados são classificados 
respectivamente como adjuntos adverbiais de: 
A) Lugar e tempo.       C) Causa e companhia. 
B) Meio e afirmação.      D) Acréscimo e  concessão. 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

11 
No Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil), ao pressionar as 
teclas de atalho Windows+E 
A) o painel de controle é acionado.    C) os serviços do Windows são acionados. 
B) o explorar de arquivos é aberto.    D) o navegador Internet Explorer é aberto. 

 
12 
Analise as seguintes afirmativas sobre teclas de atalho no Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 (Configuração 
Padrão – Idioma Português Brasil). 
I. O atalho Windows + L é utilizado para bloquear o computador ou trocar de usuário. 
II. O atalho Windows + Enter é utilizado para percorrer os aplicativos utilizados recentemente. 
III. O atalho Alt+Z é utilizado para desfazer uma ação. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) III.    D) I e III. 

 
13 
A internet é uma rede mundial que interliga milhões de computadores em todo o mundo, promovendo a troca de 
informações através de uma rede global e dinâmica. O tipo de programa utilizado para possibilitar a navegação na 
internet através de computadores é denominado: 
A) Editor.       C) Compactador. 
B) Browser.       D) Visualizador de XHTML. 

 
14 
Em uma planilha eletrônica produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), o recurso 
de remover as linhas duplicadas de uma planilha está localizado no grupo ferramenta de dados da guia: 
A) Dados.   B) Exibição.   C) Fórmulas.   D) Ferramentas. 

 
15 
Considere a seguinte descrição de uma função disponível na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração 
padrão): 
 

“Descobre a média aritmética das células especificadas por uma dada condição ou determinados critérios.” 
 

Pode-se afirmar que a descrição é referente à função: 
A) SE    B) AVG.SE   C) SOMASE   D) MÉDIASE 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16 
Analise as datas a seguir. 

02/05; 25/06; ? ; 11/10; 04/12 
 

A data que substitui corretamente a interrogação é: 
A) 16/08.                 B) 17/08.                 C) 18/08.   D) 19/08. 

 
17 
A tabela a seguir apresenta dados referentes à altura de um grupo de pessoas. 
 

Faixa de altura Número de pessoas 

Menos de 1,80 m 40 

De um 1,70 m a 1,80 m 23 

Mais de 1,70 m 52 
 

O número de pessoas que pertencem a esse grupo é igual a:  
A) 68.                       B) 69.                                  C) 71.                           D) 72.  
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18 
Uma agência de turismo apresenta disponíveis 3 ônibus de tamanhos diferentes com um total de 114 poltronas para 
os passageiros, sendo que o ônibus maior tem 6 poltronas a mais que o médio e este por sua vez tem 9 poltronas a 
mais que o menor. Se não há poltronas vagas no ônibus de tamanho médio e os números de poltronas vagas nos 
ônibus grande e pequeno são respectivamente iguais a 1/3 e 1/2 dos seus números de poltronas, então o número de 
passagens que ainda estão disponíveis para venda é:  
A) 28.                      B) 30.                      C) 36.                             D) 42. 
 

19 
Uma folha de papel em forma de quadrado foi recortada em quatro quadrados iguais e cada um desses foi dividido 
em quatro retângulos também iguais tendo cada um o perímetro de 15 cm. A área da folha de papel utilizada 
inicialmente media: 
A) 100 cm2.             B) 121 cm2.                    C) 144 cm2.          D) 169 cm2.               
 

20 
A velocidade limite em um certo trecho de uma rodovia é de 60 km/h. O aumento máximo da velocidade que se pode 
oferecer a um automóvel que se desloca nessa rodovia a 15 m/s é igual a:  
A) 4 km/h.                 B) 5 km/h.                        C) 6 km/h.                  D) 8 km/h.   

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

21 
O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro e sua esposa num 
atentado em visita à cidade de Sarajevo, na Bósnia, foi considerado o marco inicial para: 
A) Guerra Fria.    B) I Guerra Mundial.  C) II Guerra Mundial.  D) Guerra da Crimeia. 
 

22 
A estrela localizada acima da descrição Ordem e Progresso na Bandeira Nacional é denominada Spica e simboliza: 
A) O estado do Pará.       C) A cidade de Brasília. 
B) O estado da Bahia.      D) A cidade do Rio de Janeiro. 
 

23 
O Prêmio Nobel da Paz é atribuído todos os anos a personalidades que por seu trabalho se destacaram na esfera das 
ciências, da literatura e do esforço pela Paz Mundial. Foram ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, EXCETO: 
A) Ong – Médicos sem fronteiras.     C) Hamas, grupo revolucionário da faixa de Gaza. 
B) Dalai Lama, monge budista do Tibet.    D) Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul.  
 

24 
Último pau de arara 
 

A vida aqui só é ruim 
Quando não chove no chão 
Mas se chover dá de tudo 
Fartura tem de porção 
Tomara que chova logo 
Tomara meu Deus tomara 
Só deixo o meu Cariri no último pau de arara... 
Venâncio, Corumbá e Guimarães, José 

(Em CD Raimundo Fagner ao vivo, Sony Music, 2000.) 
 

A canção relaciona a vida do sertanejo às condições naturais da região do Cariri. A região denominada Cariri se 
encontra no: 
A) Sertão nordestino, no estado da Bahia. 
B) Agreste nordestino, no estado do Rio Grande do Norte. 
C) Sertão nordestino, especificamente no estado do Ceará. 
D) Agreste nordestino, especificamente no estado de Alagoas. 
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25 
“Descendente de escravos libertos, filho de pai negro e uma lavadeira açorina, é considerado por muitos o maior 
escritor brasileiro de todos os tempos. O advogado Bentinho, sua mulher Capitu e o defunto autor, Brás Cubas, são 
algumas das muitas personagens que povoam o universo literário desse escritor. Sua obra compõe amplo painel da 
sociedade brasileira da segunda metade do século XIX até o início do século XX.” A descrição anterior refere-se a: 
A) José de Alencar.      C) Euclides da Cunha. 
B) Guimarães Rosa.      D) Machado de Assis. 

 
26 
No interior da floresta Amazônica, estão construindo uma das maiores obras já erguidas no país, a usina hidrelétrica 
de Belo Monte, que será a terceira maior do mundo em geração de energia. O rio onde está sendo realizada essa obra 
gigantesca é: 
A) Xingu.   B) Negro.   C) Tapajós.   D) Amazonas. 

 
27 
A viabilização das trocas de mercadorias e do deslocamento de pessoas em grande escala entre países e no interior 
dos territórios foi possível graças à criação dos meios de transporte em massa, como caminhões, trens, aviões e, 
principalmente, os grandes navios cargueiros. De acordo com o contexto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os transportes rodoviário e ferroviário são os maiores responsáveis pelos fluxos de mercadorias e de pessoas no 

interior de países e continentes. 
II. Apesar da crescente importância do transporte terrestre e aéreo, atualmente o transporte marítimo é o mais 

representativo para o fluxo de mercadorias entre os continentes. 
III. Embora os fluxos aeroviários tenham se intensificado, ainda estão distribuídos de maneira muito desproporcional 

entre as regiões do planeta. Isso ocorre, sobretudo, entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) III, apenas.   C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 

 

28 
Por causa de sua condição econômica os Estados Unidos são o país que mais recebem imigrantes no mundo. Sobre a 
questão desse país e seus imigrantes, é INCORRETO afirmar que:  
A) A maioria dessas pessoas são provenientes da América Latina e da Ásia. 
B) Nas áreas de fronteira houve uma intensificação da fiscalização na tentativa de conter a entrada desses imigrantes. 
C) Na tentativa de conter a imigração o governo passou a adotar medidas mais severas como o maior rigor na emissão 

de vistos de entrada no país.  
D) A parcela significativa dos que ingressam ilegalmente no país consegue se empregar em atividades formais, com bons 

salários e garantias de benefícios sociais. 

 
29 
Faz apenas algumas décadas que os primeiros ambientalistas, cientistas e pesquisadores passaram a defender a 
preservação do ambiente frente às imposições feitas sobre a natureza pelas atividades econômicas. Na década de 70 
foi abordada pela primeira vez numa conferência mundial a questão do meio ambiente. Essa conferência mundial foi 
realizada em: 
A) 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia. 
B) 1976, na cidade de Versalhes, na França. 
C) 1978, na cidade de Seul, na Coréia do Sul. 
D) 1974, na cidade de Washington, nos Estados Unidos. 

 
30 
A agenda 21 foi um documento firmado na ECO 92 e resultou em medidas para conciliar crescimento econômico e 
social com a preservação do meio ambiente. Na Agenda 21 cada país definiu as bases para a preservação do meio 
ambiente em seu território, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável. A Eco 92 foi uma conferência 
mundial realizada na cidade: 
A) Estocolmo.    B) Copenhagen.   C) Rio de Janeiro.  D) Johannesburgo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31 
Na ferramenta Microsoft Office Word 2003 (configuração padrão), os últimos arquivos abertos ficam listados de 
modo que o acesso rápido a estes documentos seja facilitado. Este recurso está disponível no menu: 
A) Exibir.   B) Editar.   C) Arquivo.   D) Formatar. 
 

32 
Na ferramenta Microsoft Office Word 2003 (configuração padrão), a barra de menu é utilizada para promover o 
acesso às principais funcionalidades do aplicativo. São opções existentes no menu Formatar da ferramenta, EXCETO: 
A) Quebra.   B) Colunas.   C) Capitular.   D) Parágrafo. 
 

33 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2003 (configuração padrão), a função ARRED é utilizada para: 
A) Retornar o logaritmo natural de um número. 
B) Arredondar um número para baixo até zero. 
C) Retornar um número aleatório entre os números especificados. 
D) Arredondar um número até uma quantidade especificada de dígitos. 
 

34 
Que documento, emitido pela empresa para comunicação à Previdência Social, reconhece um acidente de trabalho 
ou uma doença ocupacional, cujo prazo de emissão é no máximo de 1 dia útil após a ocorrência, em caso de acidente 
típico ou trajeto e, imediatamente, no caso de óbito? 
A) CTE.    B) PPP.    C) CAT.    D) PPRA. 
 

35 
Que vocativo, obedecendo a secular tradição da norma culta, deve ser empregado em comunicações dirigidas ao 
Presidente do Supremo Tribunal Federal? 
A) Digníssimo Senhor.       C) Excelentíssimo Senhor. 
B) Eminentíssimo Senhor.     D) Vossa Senhoria Reverendíssima. 
 

36 
Com relação à teoria da motivação apresentada por Maslow (*), segundo a qual as necessidades humanas estão 
organizadas e dispostas em níveis, numa hierarquia de importância e de influenciação, e tem sua típica visualização 
no formato de uma pirâmide, é INCORRETO afirmar que: 
 

 
((*) Abraham H. Maslow (1908-1970), um dos maiores especialistas em motivação humana.) 

 

A) Quando uma necessidade é satisfeita, ela deixa de ser motivadora de comportamento, dando oportunidade para que 
um nível mais elevado de necessidade possa se manifestar. 

B) Cada pessoa possui sempre uma motivação por vez, com seu efeito sobre o organismo concentrado na 
individualidade de cada necessidade, devendo ser observado isoladamente. 

C) A frustração ou possibilidade de frustração da satisfação de certas necessidades passa a ser considerada ameaça 
psicológica, produzindo reações gerais de emergência no comportamento humano. 

D) Nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide de necessidades. Algumas chegam a se preocupar com 
as necessidades de autorrealização, outras estacionam nos demais níveis de necessidade. 

 

Autorrealização 

Estima 

Sociais 

Segurança 

Necessidades Fisiológicas 
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37 
Dentro das organizações, existem três níveis distintos que podem ser alvo de algum tipo de planejamento: o 
estratégico, o tático e o operacional. Com relação ao nível tático, é correto afirmar que o planejamento é 
A) genérico e abrangente. 
B) localizado no topo das decisões organizacionais. 
C) realizado no âmbito departamental e projetado para o médio prazo. 
D) realizado para cada tarefa ou atividade, utilizando-se de metas específicas e projetado no curto prazo. 
 

38 
Cada organização tem uma estrutura organizacional em função dos seus objetivos, do seu tamanho, da conjuntura 
que atravessa e da natureza dos produtos que fabrica ou dos serviços que presta. Portanto não há, de fato, duas 
organizações idênticas. Apesar de todas as diferenças, os autores clássicos e neoclássicos definiram três tipos 
tradicionais de organização. A facilidade no funcionamento, no controle e na disciplina, com pequeno número de 
relações formais, estrutura simples e a clara delimitação das responsabilidades, são vantagens típicas do seguinte 
tipo de organização: 
A) Linear.   B) Funcional.   C) Burocrática.   D) Especializada. 
 

39 
Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico usada nas comunicações oficiais tenha 
valor documental e para que possa ser aceita como documento original, o que é necessário existir para que se ateste 
a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei? 
A) Firma digitalizada.       C) Fotocópia impressa. 
B) Certificação digital.      D) Identificação mecânica. 
 

40 
De acordo com a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 
privados, fica estabelecido no § 3º, Artigo 23, Capítulo V, um prazo máximo de acesso aos documentos sigilosos 
referente à honra e à imagem das pessoas, a partir da data de sua produção. Qual é este prazo máximo? 
A) 10 anos.    B) 25 anos.    C) 50 anos.   D) 100 anos. 
 

 
 
 
 



   



   



   



 

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 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 ou 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 de qualquer modelo e etc. 

3. Não será permitido ao candidato fazer anotações de suas opções de resposta (copiar gabarito) em seu cartão de 

confirmação de inscrição ou em qualquer outro meio. 

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

5. 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). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade 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. 

7. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões para os cargos de nível médio técnico e médio e 30 (trinta) 

questões para os demais cargos. Leia-o atentamente. 

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

resposta correta. 

9. 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.  

10. 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. 

11. O candidato 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, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

12. 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 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 3 

(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à 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 sede da Câmara Municipal de Mateus Leme, à Av. 

Getúlio Vargas, 736, Mateus Leme – MG, CEP: 35670-000, no horário de 13h00min as 17h00min. 




