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VI
DAS INSTRUÇÕES DE PROVA






LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
Use a Folha de Respostas (Versão do Candidato) reproduzida ao final deste
caderno apenas para marcar o Gabarito.
Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva Confira seu nome, número de
inscrição e cargo.
Assine A TINTA a Folha de Respostas, no espaço próprio indicado.
ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua
caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas.



Folha de Respostas:

•





Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
Preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada em cada questão.
Assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de
uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

FOLHA DE GABARITO SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
DURAÇÃO DA PROVA: 04 (QUATRO HORAS).
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
O GABARITO não deve ser amassado, rasurado ou dobrado.
ORIENTAÇÕES:

Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de
decorridos trinta minutos do início das provas.

O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas
respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os
permitidos no Edital e especificados na capa da Prova.

Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados:
telefone celular, smartphone, wearables, tablet, phablet, relógios digitais, agenda eletrônica,
calculadora, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o
ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.

Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de
consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por
escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios.

As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva,
bem como as orientações e instruções expedidas pela organização do processo durante a realização
da prova, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização da prova, ainda que de
posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.

Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão
permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de
Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só
vez.

Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for
escrito fora do local apropriado e/ou que tiver extensão inferior ao mínimo de 15 (quinze)
linhas ou ultrapassar a extensão máxima de 30 (trinta) linhas.

