
CONCURSO PÚBLICO

ESTADO DO PARÁ

GUARDA MUNICIPAL

Organizador:

MUNICÍPIO DE MOJU

EDITAL Nº 002/2012



CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE MOJU/PA 

GUARDA MUNICIPAL (01-M) 
  - 2 - 

CCAARRGGOO::  GGUUAARRDDAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

Texto para as questões de 01 a 06. 
Muito além de Columbine 

 

Em 26 de fevereiro, o estudante negro de Miami de 17 anos, Trayvon Martin, filho de funcionária pública e 
caminhoneiro divorciados, visitou o pai em Stanford e saiu, desarmado, à rua. O vigia voluntário George 
Zimmermann, de 28 anos, filho de estadunidense branco e imigrante peruana, o viu, o julgou “ameaçador” e o 
matou. A polícia não o indiciou. Alegou que desde 2005 a lei da Flórida permite a qualquer um que se sinta 
ameaçado usar armas letais e acusá-lo sem ter provas contra a sua versão o exporia a processos.  

A indignação não para de crescer. O próprio presidente Barack Obama fez notar que “se tivesse um filho, 
seria parecido com Trayvon”, cujos pais reuniram 2 milhões de assinaturas pela prisão de Zimmermann. Surgiram 
58 campanhas pela restrição ao uso de armas. O retrocesso nas relações sociais e raciais imposto aos EUA pelos 
conservadores começa a ser contestado.               (Carta Capital, 11 de abril de 2012) 

 

01 
Após a leitura do texto, é possível evidenciar que a referência a “Columbine”, uma escola de ensino médio, em 
Littleton, Colorado, onde aconteceu um dos mais lembrados ataques a escolas dos Estados Unidos, indica que 
A) o texto tem características de relato pessoal. 
B) o texto trata com mais detalhes sobre o episódio de Columbine. 
C) a violência está presente em toda parte do território americano.  
D) há uma relação comparativa entre o texto e o episódio de Columbine. 
E) o episódio de Columbine serviu de incentivo para o ocorrido em Stanford. 
 

02 
De acordo com as características textuais, tem-se como objetivo principal 
A) prolongar uma comunicação. 
B) influenciar o leitor por meio de apelos.  
C) apenas transmitir a realidade de maneira clara. 
D) evidenciar o modo como a mensagem é apresentada.  
E) expressar um ponto de vista a partir da realidade observável.  
 

03 
A ocorrência de crase em “... e saiu, desarmado, à rua.” é caracterizada como 
A) facultativa, pois “sair” possui dupla transitividade. 
B) obrigatória, pois atua como complemento de “desarmado”. 
C) facultativa, pois “desarmado” possui dupla transitividade. 
D) obrigatória, devido à exigência de preposição do verbo “sair”. 
E) indevida, já que “desarmado” não apresenta exigência de preposição. 
 

04 
Considerando-se os elementos de coesão textual em destaque e suas relações, assinale a indicação correta. 
A) “A polícia não o indiciou” / George Zimmermann   D) “o exporia a processos” / processo 
B) “acusá-lo sem ter provas” / qualquer um   E) “cujos pais” / um filho 
C) “contra a sua versão” / polícia 
 

05 
“O vigia voluntário George Zimmermann, de 28 anos, filho de estadunidense branco e imigrante peruana, o viu, 
o julgou ‘ameaçador’ e o matou.” Em relação aos elementos em destaque no período anterior, analise. 
(Considere a ordem em que aparecem.) 

I. Morfologicamente, são: artigo, pronome e artigo.  
II. Sintaticamente, classificam-se em: objeto direto, adjunto adverbial e complemento indireto. 
III. Não podem ser substituídos pelo pronome “lhe” tendo em vista a transitividade verbal de “ver”, “julgar” e 

“matar”. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, II   B) II, III   C) I, III   D) II   E) III 
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06  
Para atender ao objetivo do texto, foi utilizada, predominantemente, uma linguagem 

A) científica.  B) subjetiva.  C) informal.  D) objetiva.  E) literária. 

 
Texto para as questões de 07 a 10. 

“Bullying” e incivilidade 
 

Quando pensamos no “bullying”, logo consideramos os atos violentos e agressivos, mas é raro que os 

consideremos como atos de incivilidade. Vamos, então, refletir a respeito desse fenômeno sob essa ótica. 

 Por que é que mesmo os adultos que nunca foram vítimas de atos de violência, como assalto ou furto, 

sentem uma grande sensação de insegurança nos espaços públicos? Simples: porque eles sentem que nesses 

locais tudo pode acontecer. A vida em comunidade está comprometida, e cada um faz o que julga o melhor para 

si sem considerar o bem comum. 

 Outro dia, vi uma cena que exemplifica bem essa situação. Em uma farmácia repleta de clientes, só dois 

caixas funcionavam, o que causou uma fila imensa. Em dado momento, um terceiro caixa abriu e o atendente 

chamou o próximo cliente. O que aconteceu? Várias pessoas que estavam no fim da fila e outras que aguardavam 

ainda a sua vez correram para serem atendidas. Apenas uma jovem mulher reagiu e disse que estavam todos com 

pressa e aguardando a sua vez. Ela se tornou alvo de ironias e ainda ouviu um homem dizer que “a vida é dos 

mais espertos”. Essa cena permite uma conclusão: a de que ser um cidadão responsável e respeitoso promove 

desvantagens. (...) 

 A convivência promove conflitos variados e é preciso saber negociá-los com estratégias respeitosas e 

civilizadas. Muitos pais ensinam seus filhos a negociarem conflitos de modo pacífico e polido, mas muitos não o 

fazem. É preciso estar atento a esse detalhe.             (Sayão, Rosely. Folha de S. Paulo, 6 de março de 2008. Com adaptações) 

 

07 
Quanto à formação de palavras, o vocábulo “incivilidade” possui prefixo que indica um aspecto 

A) negativo.  B) positivo.  C) aproximativo. D) repetitivo.  E) privativo. 

 

08 
A respeito dos recursos argumentativos e expressão de opinião no texto, analise. 

I. No 3º§ do texto predomina o relato de um exemplo dado pela autora que tem por finalidade sustentar a tese 

defendida. 

II. No 3º§, o último período é um exemplo de expressão de opinião. 

III. O texto em 3ª pessoa promove um afastamento entre autor e leitor indicando a objetividade textual.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) I, III   B) I, II   C) III   D) II    E) II, III 

 

09 
“Apenas uma jovem mulher reagiu e disse que estavam todos com pressa e aguardando a sua vez.” A respeito 

do período em destaque é possível identificar 

A) apenas orações coordenadas.    D) orações subordinadas e uma coordenada. 

B) apenas orações subordinadas.    E) orações coordenadas e uma subordinada. 

C) oração subordinada adjetiva restritiva.  

 

10 
A respeito dos sinais gráficos de acentuação, assinale a opção em que todos os vocábulos foram acentuados 

tendo como justificativa a mesma regra.  

A) é / está / só       D) próximo / várias / responsável 

B) fenômeno / ótica/ vítimas     E) pacífico / convivência / estratégias 

C) violência / farmácia / públicos 

 

  

  



CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE MOJU/PA 

GUARDA MUNICIPAL (01-M) 
  - 4 - 

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
 

11 
Em um cofre encontram-se moedas de R$0,25 e R$0,50, totalizando R$35,00. Retirando-se metade das moedas 
de R$0,25, o cofre passa a ter R$26,00. Quantas moedas de R$0,50 há nesse cofre? 
A) 34    B) 36                     C) 39                   D) 32               E) 30 
 

12 
Qual dos números a seguir NÃO pertence ao grupo? 
 

45654 35853 10501 63763 98289 
 

A) 45654.            B) 35853.         C) 10501.        D) 63763.         E) 98289. 

 
13 
Qual das figuras a seguir NÃO pertence ao grupo? 
 

A)  

 

D) 

 

B)  

 

E)  

 

C) 

 

  

 

14 
Para armazenar 42 litros de água, foram utilizados dois tipos de garrafas: grandes e pequenas. Nas garrafas 
grandes foram colocados 2 litros e nas pequenas, meio litro. Se o número de garrafas pequenas corresponde a 
2/3 do número de garrafas grandes, então o número total de garrafas utilizadas é  
A) 28.                   B) 34.                  C) 30.             D) 26.               E) 32. 

 
15 
Num certo ano, o mês de fevereiro apresentou 5 domingos. Em que dia da semana começou esse referido ano? 
A) Quinta-feira.  B) Sábado.   C) Segunda-feira.  D) Sexta-feira.   E) Terça-feira. 

 
16 
A distância entre duas cidades foi percorrida em 3 horas com velocidade constante. Se a viagem teve início às 
15 horas e 15 minutos e às 17 horas já havia sido percorrido 140 km, então a distância entre as duas cidades é 
de 
A) 220 km.         B) 240 km.        C) 260 km.         D) 200 km.       E) 280 km. 

 
17 
Numa loja de doces são vendidos bombons com recheios de morango, nozes, cereja e coco. Qual a 
probabilidade de que uma pessoa que deseja comprar 2 bombons escolha recheios diferentes? 
A) 25%                 B) 40%               C) 50%              D) 60%          E) 75%      

 
18 
Seja a sequência (6144, 3072, 1536, 768,...). O menor termo inteiro dessa sequência é 
A) 6.                     B) 9.                C) 3.                 D) 4.                    E) 8.   
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19 
A soma dos elementos da interseção entre os conjuntos A e B é igual a 
19 e a soma dos elementos da interseção entre os conjuntos B e C é 
igual a 17. O produto W . Y é 
A) 63.                  
B) 48.                
C) 56.                 
D) 54.             
E) 72. 

 
 

20 
Um bolo foi dividido em 3 pedaços, sendo que os dois menores correspondem a 1/5 e 3/10 do bolo todo. O 
maior desses 3 pedaços corresponde a uma fração equivalente a 
A) 1/4.   B) 1/2.    C) 2/3.   D) 3/5.    E) 2/5. 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21 
Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, marque a alternativa INCORRETA. 
A)  É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer. 
B)  A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 
C)  A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. 
D)  Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
E)  Conceder-se-à habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 

sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  
 

22 
A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 
podendo nela penetrar, salvo as exceções estabelecidas na própria Carta Magna. É uma hipótese em que NÃO 
se admite o ingresso na casa 
A) quando há consentimento do morador.   D) em caso de desastre. 
B) em caso de flagrante delito.     E) para prestar socorro. 
C) de noite, por determinação judicial. 
 

23 
Sobre a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, analise. 
I. Para efeito do Estatuto, considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos. 
II. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 
III. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca 

de seus direitos. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I   B) I, II   C) I, III   D) II, III   E) I, II, III 
 

24 
A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento – estabelece que é proibido o porte 
de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e nela 
mesma. No referido contexto, é correto afirmar que NÃO estão autorizados a portar armas de fogo os 
integrantes 
A) do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais. 
B) das guardas municipais nos municípios de 20.000 habitantes. 
C) das escoltas de presos. 
D) das Forças Armadas. 
E) da carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil. 
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25 
Estabelece a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso –, que “aos maiores de 
_____________ fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto 
nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares”. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 55 anos  B) 60 anos  C) 61 anos  D) 65 anos  E) 70 anos 

 
26 
Com fundamento na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro –, pode-se afirmar 
que os sinais de trânsito se classificam em, EXCETO: 
A) Gestos dos agentes de trânsito e do condutor.  D) Dispositivos de sinalização auxiliar. 
B) Verticais.       E) Utilitários. 
C) Luminosos. 
 

27 
De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, no caso da 
prática de ato infracional por adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo 
máximo de 
A) 5 dias.  B) 45 dias.  C) 1 ano.  D) 2 anos.  E) 3 anos. 

 
28 
Sobre o tratamento que a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – dá ao 
licenciamento de veículos, marque a alternativa INCORRETA. 
A)  É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual. 
B)  Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação autorizada, durante 30 dias, para 

qualquer trajeto.  
C)  Todo veículo automotor, exceto o de uso bélico, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo 

órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. 
D)  No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de origem. 
E)  O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.  
 

29 
Sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha), é correto 
afirmar que 
A)  para a configuração de violência doméstica contra a mulher é requisito a diversidade sexual. 
B)  a violência doméstica e familiar contra a mulher não constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.  
C)  a violência patrimonial não é uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. 
D)  cabe ao poder público, mas não à família e à sociedade criar as condições para o exercício dos direitos previstos 

nesta lei.  
E)  o juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no 

cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. 
 

30 
De acordo com a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, é 
INCORRETO afirmar que 
A)  para efeito da lei, considera-se população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, 

conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou 
que adotam autodefinição análoga. 

B)  a capoeira não é reconhecida como desporto de criação nacional, por ser uma dança de origem africana. 
C)  os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos 

para a garantia de direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na 
segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. 

D)  o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra constitui um dos 
objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 

E)  o poder público adotará programas de ação afirmativa no tocante à educação. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
31 
“Segundo estudos recentes, o aquífero ________________, que possui águas subterrâneas entre os estados do 
Amazonas e Pará, pode ter um volume de água superior ao aquífero ________________, considerado um dos 
maiores reservatórios de água doce subterrânea transfronteiriços do mundo.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Alter do Chão / Guarani     D) Itapecuru / Bauru-Caiuá 
B) Barreiras / Furnas      E) Solimões / Serra Geral 
C) Cabeças / Bambuí 
 

32 
No segundo semestre de 2011, a presidente Dilma Rousseff proferiu um histórico discurso na abertura da 
Assembleia Geral da ONU, tornando-se a primeira mulher a realizar tal ato. Foi(foram) questão(ões) defendida(s) 
pela presidente do Brasil em seu pronunciamento 
A) condenação dos conflitos árabes pela forma sangrenta como vêm sendo realizados. 
B) criação do Estado Palestino e reforma do Conselho de Segurança da ONU. 
C) exclusão dos países emergentes na resolução da crise econômica internacional. 
D) extinção das barreiras comerciais entre os países e da guerra cambial. 
E) liberdade política na China para livre manifestação da oposição e da imprensa. 
 

33 
Associe as colunas relacionando os líderes históricos do século XX com suas respectivas características. 
1. Nelson Mandela. 

2. Mahatma Gandhi. 

3. Mao Tse-tung. 

4. Vladimir Ilitch Uilanov. 

(     ) Dirigente nacionalista, filósofo e pacifista, liderou a independência de seu país. 
(     ) Esteve preso durante 27 anos por lutar contra o regime de segregação em seu 

país. 
(     ) Conhecido por Lenin, filósofo, revolucionário, mudou o curso da história e de 

seu povo. 
(     ) Líder comunista, implantou a revolução cultural que o manteve no poder até 

sua morte. 
A sequência está correta em 
A) 3, 4, 1, 2  B) 2, 1, 4, 3  C) 1, 4, 2, 3  D) 2, 3, 1, 4  E) 3, 1, 4, 2 

 
34 
Um dos mais prósperos resultados da Semana de Arte Moderna, a obra expressa na 
figura ao lado, é uma pintura sobre tela (imagem sem o colorido original), de Tarsila 
do Amaral. Considerada a obra brasileira mais valorizada do mundo, está exposta no 
Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Argentina) e chama-se  
A) Abaporu.                                                                                         D) Nu Cubista. 
B) Abigail.                                                                                             E) Nu Sentado. 
C) Mestiço. 
 

 
 

35 
Ao fim da ditadura militar, o Brasil retornou à democracia, com eleição direta de seus governantes que se 
concentraram, principalmente, na resolução dos problemas econômicos, a fim de possibilitar o desenvolvimento 
efetivo do país. Neste período, vários planos econômicos foram implantados, sobre os quais pode-se afirmar que 
I. primeiro presidente civil a governar após a ditadura, Sarney lançou os planos Cruzado, Cruzado II, Bresser e 

Verão. 
II. o mais bem sucedido dos planos foi o Real, lançado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1994. 
III. baseado no confisco monetário de contas-correntes e poupança, o Plano Collor foi o mais polêmico já 

implantado no país. 
IV. no Plano Real, os preços foram congelados e os salários reajustados, a fim de ofertar mais equilíbrio ao consumo 

interno brasileiro. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) III, IV   C) I, III   D) II, IV   E) I, II, IV 
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36 
“Em 2011, a OMC condenou uma barreira contra um produto brasileiro e ordenou que a Casa Branca retirasse a 
medida ilegal até o dia 17 de março deste ano. O Brasil havia se queixado de que Washington, ao calcular 
medidas anti-dumping, usava uma metodologia que permitia que a sobretaxa imposta acabasse sendo bem 
mais elevada, fechando na prática o mercado local para os produtos estrangeiros.”  

(Texto baseado em reportagem divulgada no portal Estadão – www.estadao.com.br – do dia 24 de abril de 2012 – 13h47) 

O produto em questão, que tem o Brasil como principal exportador mundial com foco nos mercados norte-
americano e europeu, é o(a) 
A) café.   B) carne.  C) soja.   D) trigo.  E) suco de laranja. 
    

37 
“Não é só o degelo dos glaciares da Groenlândia que preocupa. O manto de gelo do continente, que antes refletia 
mais de 50% da luz solar, escureceu na última década, o que significa mais aquecimento e derretimento.”  

(Revista Planeta – março de 2012 – Edição 474, p. 19) 

Relacionada entre as maiores ilhas do planeta próxima ao Ártico, a Groenlândia é um território pertencente a 
que país europeu? 
A) Alemanha.  B) Dinamarca.  C) Espanha.  D) França.  E) Grã-Bretanha. 

 
Leia o texto e responda as questões de 38 a 40. 
 

O Censo Demográfico é a mais complexa operação estatística realizada por um país, sobretudo quando ele tem 
dimensões continentais como o Brasil, com 8.515.692,27 km2, distribuídos em um território heterogêneo, muitas 
vezes de difícil acesso, composto por 27 Unidades da Federação e 5.565 municípios. Trabalharam nessa operação 
230 mil pessoas, sendo 191 mil recenseadores. Foram investidos R$ 1,2 bilhão durante o ano de 2010, o 
equivalente a quatro dólares por habitante. Os recenseadores visitaram 67,5 milhões de domicílios no período de 
1º de agosto a 31 de outubro de 2010 e ao menos um morador forneceu informações sobre todos os moradores 
de cada residência. Os primeiros resultados sobre a população dos municípios foram divulgados no Diário Oficial 
da União de 4 de novembro de 2010, e as prefeituras tiveram 20 dias para apresentar suas avaliações sobre os 
números divulgados. O IBGE realizou nesse mesmo período um trabalho de supervisão e controle de qualidade de 
todo material coletado, em conjunto com as Comissões Censitárias Estaduais (CCE) e as Comissões Municipais de 
Geografia e Estatística (CMGE), que funcionaram como um canal de comunicação entre o IBGE e a sociedade e 
participaram de todo o processo de realização do Censo. 

(http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1) 

 

38 
Os resultados deste recenseamento apontaram que o maior crescimento populacional ocorreu na região 
A) Norte.  B) Nordeste.  C) Centro-Oeste. D) Sudeste.  E) Sul. 
 

39 
Sobre os resultados deste último Censo Demográfico é correto afirmar que 
I. a região Sul foi a que registrou o maior número de emancipações municipais na última década. 
II. os estados que mais apresentaram crescimento populacional estão nas regiões Norte e Nordeste.  
III. pela primeira vez na história, o Centro-Oeste superou o Sudeste como a região mais populosa do país.  
IV. os menores graus de urbanização foram detectados nas regiões Sul e Sudeste, com a migração rumo ao 

Centro-Oeste.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) III, IV   C) II, III   D) I, II, IV  E) II, III, IV 
 

40 
Sobre os resultados já divulgados pelo Censo 2012, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Diminuiu a proporção de jovens e aumentou a de idosos. 
(     ) A média de moradores por domicílio aumentou na última década. 
(     ) O país tem menos homens do que mulheres. 
(     ) Palmas (TO) foi a capital que menos cresceu no Brasil. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V  B) F, V, V, F   C) V, F, V, F  D) V, V, F, F   E) V, F, F, V 



INSTRUÇÕES

RESULTADOS E RECURSOS

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

2. Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não é 
permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido recolhimento de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. 

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

4. 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).

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. 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. 

9. 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.

10. 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, somente sendo permitida essa conduta apenas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

11.Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado o 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site www.idecan.org.br, às 
16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita.

 - Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público nº. 002/2012, 
sendo observados os seguintes aspectos:

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

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo 
recursal, ao IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao 
Concurso Público.
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