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CCAARRGGOO::  TTEESSOOUURREEIIRROO  
 

Música para todos 
 

Após tantos anos ouvindo, apreciando e lendo sobre música, cheguei à conclusão de que a música clássica é a 
suprema arte do gênero humano. 

Diferentemente das outras artes, como literatura, pintura, escultura, e independentemente de qualquer época, 
estilo ou escola, ela pode ser apreciada, admirada, curtida o tempo todo. Ao contrário de outros gêneros musicais, a 
suavidade dos clássicos, permite a leitura, o trabalho, o passeio. Na companhia de tão maravilhoso som, é possível 
arrumar a casa, cuidar dos filhos e, sobretudo, desenvolver as mais nobres das atividades: pensar, meditar e 
contemplar. É muito difícil, ou quase impossível, fazer tantas atividades sob os acordes de um samba, de um jazz ou de 
um rock. A música clássica é o caminho mais curto para o firmamento. 

O genial Mário Henrique Simonsen (1935-1997) disse que a tecnologia permite ao ouvinte, mesmo àquele não 
necessariamente versado em leitura musical da ópera ou apenas da música erudita, ter a perfeita compreensão da obra. 

“O perigo, aí, é se apaixonar e querer ouvi-la todo dia, ou quase. A paixão pela música, de fato, cria uma forma de 
dependência psicológica. Só que essa dependência leva à felicidade, e não à autodestruição.” Como de hábito, sábias 
palavras de Simonsen. 

Aprecio a generosidade da música. Ela se dá ao pobre, ao rico, ao culto ou ao iletrado. É universalmente acessível. 
Só é necessária alguma sensibilidade, e se abrirá um mundo maravilhoso que muitos jamais pensaram existir, dentro e 
fora de si mesmos. 

Como explicou Simonsen, não é necessário ser um conhecedor ou um especialista em iniciação à música. Bastam a 
delicadeza e a capacidade de se apreciar tons suaves e melódicos. 

As mais elementares músicas clássicas vão brincar com seu coração. Mozart dizia a respeito de Haydn: “Ele sozinho 
tem o segredo de me fazer sorrir e tocar no fundo a minha alma”. 

Os clássicos nos ensinam: é um lindo aprendizado, desde os instrumentos que compõem uma orquestra, os 
compositores, suas vidas, suas obras, as épocas, os locais e as circunstâncias que viveram. Sem falar dos maestros, dos 
músicos e dos cantores. Que homens! Que gênios! 

Após se acostumar com a sonoridade, com a melodia, com a harmonia dos instrumentos, surge algo de uma beleza 
extraordinária. A voz humana. Seja ela masculina, seja ela feminina, alta ou baixa, grave ou aguda, superará qualquer 
instrumento musical. É fato que existe uma presença masculina maior entre os compositores, músicos e maestros, 
embora na voz as mulheres sejam insuperáveis. 

Sabemos que a produção dos clássicos é finita, assim como o foi a escola holandesa de pintura clássica. Os tempos 
são outros, e há espaço para a convivência, não de dezenas, mas de centenas de gêneros musicais diferentes, alguns de 
gosto duvidoso. Por isso, afirmo que não se faz, nem se fará, mais música clássica; mas é compreensível diante dos 
novos tempos, da velocidade da vida e dos valores atuais. Ainda que não consigamos a produção de um século XVII ou 
XVIII ou XIX, resta-nos um consolo: os compositores do passado fizeram um imenso repertório. Temos um enorme 
acervo de clássicos para serem ouvidos por toda a vida. Vale a pena ficar dependente, como propôs Simonsen, de uma 
arte que leva à felicidade suprema. 

(Nelson Tanure, empresário, foi vice-presidente da Fundação Orquestra Sinfônica do Brasil –OSB – Jornal do Brasil – 10 de janeiro de 2015.) 

  

01 
A expressão sublinhada que exerce uma função sintática diferente das demais por ser considerada um adjunto e não 
um complemento é 
A) acordes de um samba.(2º§)      C) suavidade dos clássicos.(2º§)  
B) compreensão da obra.(3º§)     D) harmonia dos instrumentos. (9º§) 
 

02 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado NÃO pertence à classe gramatical dos demais. 
A) música clássica.       B) sábias palavras.  C) gênero humano.  D) maravilhoso som.  
 

03 
Considerando a estrutura textual apresentada, é correto afirmar que o texto tem como objetivo 
A) aviltar a música popular.                                                                                                
B) promover a música clássica.  
C) enaltecer as qualidades de Simonsen.  
D) assinalar a supremacia da voz feminina sobre a masculina. 
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04 
“... cheguei à conclusão de que a música clássica...” (1º§) Nessa frase, o acento grave indicativo de crase resulta da 
união de uma preposição com um artigo, o mesmo que ocorre em 
A) ir àquele lugar.       C) saiu às escondidas.   
B) leva à felicidade.      D) entregar o presente à de sapato preto. 
 

05 
Considerando as funções sintáticas dos termos em destaque, identifique o único que se DIFERENCIA dos demais 
quanto à função exercida. 
A) “… ela pode ser apreciada,…” (2º§)     C) “… a tecnologia permite ao ouvinte,…” (3º§)  
B) “... que compõem uma orquestra,...” (8º§)   D) “... e há espaço para a convivência,...” (10º§) 
 

06 
Relacione adequadamente as colunas de acordo com o antônimo das palavras empregadas no texto.  
1. Suprema (1º§) 
2. Acessível (5º§) 
3. Permite (2º§) 
4. Dependência (4º§) 
5. Insuperável (9º§)  

(     ) Coíbe.  
(     ) Sobrepujável. 
(     ) Autonomia. 
(     ) Mínima.     
(     ) Incompreensível. 

A sequência está correta em 
A) 3, 5, 4, 1, 2.            B) 3, 4, 5, 2, 1.   C) 4, 3, 1, 5, 2.   D) 5, 2, 3, 4, 1. 
 

07 
Nas alternativas a seguir, há um exemplo de figura de linguagem denominada prosopopeia. Assinale-a. 
A) “Aprecio a generosidade da música.” (5º§)                                                                                              
B) “Como de hábito, sábias palabras de Simonsen.” (4º§) 
C) “... a música clássica é a suprema arte do gênero humano.” (1º§)  
D) “A música clássica é o caminho mais curto para o firmamento.” (2º§) 
 

08 
Pode-se sinalizar o vínculo semântico entre o segundo e terceiro períodos do 10º parágrafo do texto, introduzindo 
este último por 
A) assim.   B) contudo.   C) ademais.   D) não obstante. 
 

09 
Há evidente equívoco na indicação da passagem do texto a que se refere o pronome destacado em: 
A) “… ela pode ser apreciada, admirada, curtida o tempo todo.” (2º§) – a música clássica                                                                                                
B) “Só que essa dependencia leva à felicidade, e não à autodestruição.” (4º§) – paixão pela música.  
C) “... e se abrirá um mundo maravilhoso que muitos jamais pensaram existir...” (5º§) – mundo maravilhoso. 
D) “sabemos que a produção dos clássicos é finita assim como o foi a escola holandesa de pintura clássica.” (10º§) – 

produção dos clássicos.  
 

10 
“Se as pessoas ________________ um mínimo de sensibilidade neste mundo veloz, ainda ___________ possível 
cultivar por muito tempo a beleza da música clássica.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente 
a afirmativa anterior. 
A) manter / será  B) manter / seria  C) manterem / seria  D) mantiverem / será 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11 
Seja a sequência (–97, –93, –89, –85, ...) uma progressão aritmética. A soma do maior termo negativo com o menor 
termo positivo dessa sequência é igual a: 
A) –1.                                  B) 2.                               C) –2.    D) –3.                                    
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12 
Numa gaveta encontram-se 47 cartões telefônicos. Desses cartões 23 apresentam mais de 18 créditos e 29 
apresentam menos de 25 créditos. Quantos cartões apresentam de 19 a 24 créditos?  
A) 5.     B) 6.                                C) 7.                                 D) 8.                                      
 

13 
Uma palavra é composta por n letras, todas distintas. Se o número de anagramas dessa palavra é igual a 5.040 e a 
palavra é composta por três vogais, então o número de consoantes dessa palavra é: 
A) 3.                                         B) 4.                              C) 5.                                D) 6.                                             
 

14 
O triplo de um número mais a metade de seu antecessor é igual a 38. A adição do número em questão com o dobro 
de seu sucessor é igual a:  
A) 31.                               B) 35.                                C) 37.                            D) 41.                              
 

15 
Considere que o passo de uma pessoa tenha 0,8 m. Qual é a velocidade dessa pessoa, considerando uma caminhada 
de 2.250 passos num período de meia hora? 
A) 0,9 m/s.                       B) 1,0 m/s.                           C) 1,4 m/s.                             D) 1,5 m/s.                      
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

16 

Na ferramenta Microsoft Office Word 2003 (configuração padrão), a caixa de seleção  é utilizada 
para: 
A) Alterar a fonte.       C) Alterar o tamanho da fonte. 
B) Alterar a cor da fonte.     D) Alterar o alinhamento da fonte. 
 

17 
O navegador Internet Explorer 11 (configuração padrão) grava durante a navegação na internet, um registro com 
todos os sites acessados separados por data e hora. As informações armazenadas ficam disponíveis no: 
A) Histórico.        C) Complemento. 
B) Download.       D) Gerenciador de Favoritos. 
 

18 
No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil), ao pressionar a tecla 
PrtScn (Print Screen) tem-se a função de: 
A) Mover o cursor para o final do documento. 
B) Mover o cursor para o início do documento. 
C) Capturar uma imagem de tela inteira e copiar para a área de transferência na memória do computador. 
D) Alterar o comportamento das teclas de direção, fazendo com que o documento role sem alterar a posição do cursor 

ou da seleção. 
 

19 
No aplicativo Microsoft Office Excel 2003 (configuração padrão), a função que retorna a raiz quadrada de um 
determinado número é: 
A) RAIZ.    B) SQRT.   C) RQUAD.   D) QUADRADA. 
 

20 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), o procedimento para limpar a área de impressão de 
uma planilha é: 
A) Clicar na guia Dados e, no grupo Opções de Planilha, clicar em Limpar seleção para Impressão. 
B) Clicar na guia Layout da Página e, no grupo Configurar Página, clicar em Limpar Área de Impressão. 
C) Clicar na guia Dados e, no grupo Configurar Página, clicar em Limpar Área selecionada para Impressão. 
D) Clicar na guia Layout da Página e, no grupo Opções de Planilha, clicar em Limpar Área selecionada para Impressão. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21 
Sobre o transporte rodoviário, o principal modal de integração do território brasileiro, sendo responsável por grande 
parcela dos fluxos, de mercadorias e pessoas, dentro do país, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) É o mais flexível e o mais ágil no acesso às cargas, permite integrar regiões, mesmo as mais afastadas, bem como o 

interior dos países. 
(     ) Possui rapidez na entrega da carga em curta distância, além de ser peça fundamental da multimodalidade e da 

intermodalidade. 
(     ) Tem o menor custo de infraestrutura e a maior capacidade de carga entre todos os modais. 
(     ) É considerado um meio de transporte limpo, por ter baixa emissão de poluentes. 
A sequência está correta em  
A) F, V, F, V.   B) V, F, F, V.   C) V, F, V, F.   D) V, V, F, F. 
 

22 
Observe o infográfico de um sistema energético. 
 

 
(Disponível em: portalenergia.com.) 

 

A partir do sistema apresentado na imagem é correto afirmar que:  
A) O calor é a energia mais usada no sistema. 
B) O petróleo produz exclusivamente gasolina/gasóleo. 
C) A energia solar é geradora de calor, eletricidade e gasolina/gasóleo. 
D) As fontes eólicas, hídricas e ondas geram exclusivamente eletricidade. 
 

23 
A operação Lava Jato é uma das maiores operações realizadas no Brasil pela Polícia Federal e, nos últimos anos, tem 
sido tema de grande parte das manchetes jornalísticas em todo o país. O que essa operação da Polícia Federal (PF) 
investiga? 
A) Esquema de tráfico de armas, lança-perfumes e medicamentos ilegais através do envio das mercadorias pelo serviço 

Sedex dos Correios.  
B) Quadrilha especializada em falsificação de documentos de jogadores de futebol e empresários, comandada de 

Juazeiro do Norte (CE). 
C) Organização criminosa transnacional especializada em fraudar o comércio exterior, principalmente com o desvio de 

mercadorias que chegavam ao Aeroporto Internacional de São Paulo. 
D) Esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras, em que grandes empreiteiras 

organizadas em cartel pagavam propina a diretores e gerentes da Petrobras e outros agentes públicos. 
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24 
 “A partir de 1983, a oposição concentrou seus esforços na campanha para o restabelecimento das eleições diretas para 
presidência da república. Chamado de ‘Diretas Já’, o movimento atingiu seu auge em 1984, quando milhões de pessoas 
foram às ruas exigindo o fim do regime militar.” 

(FERREIRA, João Paulo M. H.; FERNANDES, Luiz E. de O.. Nova história integrada. EM. VU. Campinas: Companhia da escola, 2005. P. 520.) 
 

O movimento das “Diretas Já” foi uma das maiores manifestações populares do país. A sequência desse evento 
resultou em 
A) uma reunião política em Brasília para planejar o retorno urgente ao regime de ditadura militar. 
B) grande euforia, pois, em 1985, as eleições diretas foram realizadas e Tancredo Neves foi eleito presidente. 
C) decepção por parte dos manifestantes, haja vista a emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas, não ter 

sido aprovada no congresso. 
D) repressão violenta do movimento, no qual morreram dezenas de pessoas e ficaram feridas outras tantas, 

caracterizando um dos grandes massacres da história brasileira. 
 

25 
“Entende-se por transporte dutoviário aquele efetuado no interior de uma linha de tubos ou dutos realizados por 
pressão sobre o produto a ser transportado ou por arraste deste produto por meio de um elemento transportador. 
Assim, toda dutovia deve ser constituída de três elementos essenciais: os terminais, com os equipamentos de propulsão 
do produto; os tubos; e, as juntas de união destes.”              (Arquivo do curso de Logística na FADITU.) 
 

Sobre o transporte dutoviário, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Permite que grandes quantidades de produtos sejam deslocadas de maneira segura, diminuindo o tráfego de 

cargas perigosas por caminhões, trens ou navios. 
(     ) Contribui preponderantemente com o aumento do desmatamento se comparado a outros modais de transporte. 
(     ) Possui elevado custo de manutenção, sem contar os elevados indicadores de acidentes e roubos de cargas que são 

facilitados. 
(     ) Pode dispensar armazenamento, simplifica o procedimento de carga e descarga e diminui custos de transportes.  
A sequência está correta em  
A) F, V, F, V.   B) V, F, F, V.   C) V, F, V, F.   D) V, V, F, F. 
 

26 
O presidente americano, Harry Truman, autorizou a explosão da bomba atômica sobre Hiroshima em 06 de agosto de 
1945. Dois dias depois repetiu o fato sobre Nagasaki. Das alternativas a seguir, assinale aquela que foi o motivo para 
que o presidente dos Estados Unidos tomasse essa decisão. 
A) O acordo que Gêngis Khan fez com Adolf Hitler. 
B) Após a descoberta de um plano japonês para explodir aviões americanos. 
C) Em 1941, os japoneses realizaram um ataque surpresa à base americana de Pearl Harbor, matando 2.500 pessoas. 
D) Após, em 2 de setembro, o governo japonês não concordar em assinar o acordo de rendição a fim de encerrar a 

Segunda Guerra Mundial. 
 

27 
“O Tratado Sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares surgiu em 1970 durante a Guerra Fria. Foram 188 países que 
assinaram o tratado, tanto países que possuíam armas nucleares quanto os que não as possuíam. Porém, um país se 
retirou do tratado e no final do mês de agosto realizou teste com uma bomba de hidrogênio, o que colocou os demais 
países em estado de alerta.” O trecho refere-se ao país: 
A) Irã.    B) Japão.   C) Estados Unidos.  D) Coreia do Norte. 
 

28 
A Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado por Estados insatisfeitos com os resultados das eleições 
presidenciais e que resultou no Golpe de Estado. O Golpe derrubou o então presidente da república Washington Luís, 
em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e colocou fim à República Velha. De 
acordo com a afirmativa, quais são os estados que lideraram a Revolução de 1930? 
A) São Paulo, Paraná e Bahia.      C) Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. 
B) Pernambuco, Goiás e Santa Catarina.    D) Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Alagoas. 
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29 
“A Venezuela passa, hoje, pela pior crise da sua história. Índices econômicos baixíssimos, instabilidade política e 
violência são alguns dos componentes desse mosaico.” Oficialmente chamada de República Bolivariana da Venezuela, 
é um país sul-americano que surgiu com o colapso da Gran Colombia, em 1830. O presidente atual do país é: 
A) Hugo Chávez.  B) Nicolas Maduro.  C) Alejandro Toledo.  D) Carlos Andrés Pérez. 

 
30 
“O regime militar foi o período da política brasileira em que militares conduziram o país. Essa época ficou marcada na 
história do Brasil através da prática de vários Atos institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição 
política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram 
contrários ao regime militar.” A ditadura militar no Brasil teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 1964, 
resultando no afastamento do Presidente da República: 
A) João Goulart.       C) Tancredo Neves. 
B) Jânio Quadros.      D) Marechal Castelo Branco. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31 
“Dentre os instrumentos de planejamento da Administração Pública, há um instrumento, o mais relevante, que serve 
de base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.” Este instrumento  
denomina-se: 
A) Plano plurianual.  
B) Orçamento participativo. 
C) Lei de responsabilidade fiscal. 

D) Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público. 

 
32 
A Câmara Municipal deve receber do Executivo o projeto de lei orçamentária, em geral, até 90 dias antes do fim do 
exercício financeiro, para que a matéria possa tramitar e ser aprovada para entrar em vigor no exercício seguinte. 

Caso chegue ao fim o exercício e o executivo não envie o projeto de lei, deverá a Câmara: 
A) Considerar como projeto a lei do orçamento vigente. 
B) Suspender todas as votações até que o prefeito envie o projeto.  
C) Abrir processo de infração político-administrativa em face do prefeito. 
D) Determinar à Comissão de Orçamento que elabore o projeto de lei orçamentária. 

 
33 
“Um município celebra contrato com empresa privada para fornecimento de material escolar para a rede municipal. 
Ao receber na tesouraria o empenho e a liquidação da despesa para pagamento, o tesoureiro deverá observar se o 
contrato celebrado está devidamente registrado.” Isto porque todo contrato para execução de despesa deve estar 
registrado no sistema de: 
A) Compensação.       C) Notas de empenho. 
B) Registro de preços.      D) Informações orçamentárias. 

 
34 
A Administração Pública Municipal é composta pelo Executivo e Legislativo, poderes da Administração Direta, e as 
entidades da Administração Indireta como autarquias e fundações. São exemplos de serviços que podem ser 
realizados por entidades da Administração Indireta, EXCETO: 
A) Recolhimento e processamento de lixo. 
B) Fornecimento de água e captação de esgoto. 
C) Elaboração de projetos de lei e controle externo. 
D) Manutenção de estradas e obras de infraestrutura.  
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35 
Na realização do orçamento temos a receita pública como a fonte de todos os investimentos e manutenção do 
custeio da Administração. Essa receita possui três etapas que são definidas como planejamento, execução e 
controle/avaliação. A primeira e última etapa são objetivas e claras. Contudo, a execução da receita possui, por sua 
vez, três fases que são fundamentais. São fases da execução da receita pública, EXCETO:  
A) Provisão.   B) Lançamento.   C) Arrecadação.   D) Recolhimento.  
 

36 
Uma empresa comercial com capital social de $ 50.000,00 precisa restituir a um sócio que está deixando o negócio, o 
valor em espécie correspondente a 45% das cotas da entidade. O registro contábil dessa operação representa: 
A) Um passivo a descoberto.      C) Desequilíbrio da equação patrimonial. 
B) Aumento do patrimônio líquido.     D) Diminuição do capital circulante líquido. 
 

37 
Mesmo estando em desuso, o cheque ainda é um instrumento utilizado no mercado e na Administração Pública para 
pagamentos diversos. Sobre o cheque, assinale a afirmativa correta. 
A) É um título de crédito a prazo. 
B) É uma ordem de pagamento à vista. 
C) Não pode ser utilizado como caução. 
D) Uma vez emitido em favor de um terceiro, não pode ser endossado. 
 

38 
Uma empresa apresenta em seu balanço os seguintes saldos: 
 

Ativo circulante $ 25.000,00. 

Ativo realizável a longo prazo $ 19.000,00. 

Imobilizado $ 11.000,00. 

Passivo circulante $ 16.500,00. 

Passivo exigível a longo prazo $ 14.000,00. 

Patrimônio líquido $ 24.500,00. 
 

De acordo com estes dados, é correto afirmar que o capital de giro da empresa totaliza 
A) $ 8.500,00.    B) $ 11.000,00.   C) $ 25.000,00.   D) $ 49.500,00. 
 

39 
Analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Rendimentos de aplicações financeiras são registrados como parte do lucro operacional. 
(     ) Receitas com venda de ativos do imobilizado de empresa comercial compõem o resultado não operacional. 
(     ) Deságio na venda de ações são contabilizadas como lucro operacional. 
(     ) Juros ativos são receitas financeiras que afetam o lucro. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V.   B) F, V, V, F.   C) V, V, F, V.   D) V, F, V, F.  
 

40 
A conduta de um servidor municipal, em especial aquele investido em cargo da área contábil e financeira, deve ser 
pautada em princípios éticos e morais, de forma a garantir o bom funcionamento das instituições e o bom uso dos 
bens e recursos públicos. Considerando esta premissa, é conduta vedada a um servidor público: 
A) Ser agente político. 
B) Ter parentes no Poder Legislativo.  
C) Ser sócio de empresa comercial fornecedora do município. 
D) Possuir relações pessoais com prestadores de serviço à Administração. 
 

 



   



   



   



 

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. 




