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Texto
Uni, duni, tê
Nunca me dei bem com os números. Primeiro, apanhei nas aulas de matemática durante toda a vida escolar. Agora,
sofro para decorar telefones, senhas, datas e, principalmente, apartamentos. Batata: chego diante de um prédio, sei
que é ali o endereço em que devo ir, mas não decoro o bendito número do apartamento.
Quando há porteiros, o problema pode ser sanado com uma pequena dose de constrangimento. Digo o nome do
morador, confesso que esqueci o apartamento dele, recebo um pouco de boa vontade e consigo ser anunciado. Pior é
quando fico diante daquele painel de botões, todos com os mesmos números: 101, 102, 103 etc. Na base da sorte,
lembro o andar. Também parto para deduções: é nos fundos e, por convenção, os primeiros números contemplam os
apartamentos de frente. Logo, é 505, 506, 507 ou 508. Uni, duni, tê…
A violência urbana entra como fator complicador. Quando escolho o apartamento na base do palpite, e erro, quem
está ao interfone fica muito desconfiado. Menos quando é uma idosa, que abre a porta sem medo. Mas aí corro outro
risco: estou dentro do prédio, mas ainda não sei qual é o apartamento. Em edifícios antigos tudo é mais fácil – as portas
já estão repletas de diferenças. Ou tem uma samambaia, ou um vaso com Espada de São Jorge, ou o modelo da grade é
diferente, ou tem aquele capacho peculiar… Pior são os edifícios novos e seu padrão rígido de design, tão mais
harmônico quanto impessoal. Aí é torcer para que o amigo seja judeu e tenha à direita de sua porta o Mezuzá.
Minha redenção chegou em forma de tecnologia: telefone celular. Em sua agenda, posso colocar nome, números e
endereço. Ou basta ligar para o morador e avisar que estou ali na rua, já defronte ao prédio. O celular ainda conta com
uma vantagem adicional, que é a de não precisar mais decorar o número do sujeito. Digito o nome e ele já sabe (agora
mesmo que desaprendi os telefones dos amigos). Se eu perder o aparelho ou o chip, estou frito.
Em tudo sou diferente dos profissionais de portaria. Para eles, decorar os números é questão de qualidade. Os
apartamentos passam a ser uma espécie de sobrenome dos moradores. Se o jardineiro perguntar quem entrou agora
mesmo, o porteiro responderá que foi o seu João do 403. Quem? O esposo da dona Maria Rita do 403. Ah, o pai do
Julinho do 403! Nem Cunha, nem Santos, nem da Silva. A família (incluindo o cachorro) passa a ser os do 403. E não
apenas para consumo interno: se um prestador de serviços perguntar quem é o síndico, dirão o nome do seu Ivo do 607.
Saudade do tempo em que a maioria das pessoas com quem eu me relacionava habitava casas localizadas em
bairros. Bastava ir uma única vez e já estaria decorado. E, se fosse o caso de referir, dizia: o Roberto, da casa verde, de
esquina. Ou aquela do telhado alto, com janelas brancas, muro marrom. Nada de números, apenas imagens. Muito mais
humano! Afinal, quando estou diante do porteiro especulando um apartamento e o morador está em dúvida de quem
seja eu, ele não informa o RG. Sempre escuto: é um rapaz magrinho, branquinho, assim meio calvo…
(Rubem Penz. Disponível em: http://rubem.wordpress.com/2014/10/17/uni‐duni‐te‐rubem‐penz/. Adaptado.)

01
De acordo com o texto, é correto afirmar que, para o autor,
A) os números substituem sobrenomes.
B) os números facilitam a vida das pessoas, mas as imagens são mais fáceis de serem lembradas.
C) é fácil memorizar senhas pessoais, mas difícil saber o número do apartamento que se pretende ir.
D) é primordial saber, de cor, o telefone dos amigos, embora a agenda do celular facilite essa memorização.

02
Com base no trecho “Quando escolho o apartamento na base do palpite, e erro, quem está ao interfone fica muito
desconfiado.” (3º§), e de acordo com o disposto no texto, a desconfiança ocorre
A) por ser uma característica intrínseca do ser humano.
B) porque a pessoa que atende ao interfone não está esperando visitas.
C) pelo fato de ser inadmissível uma pessoa errar o número do apartamento de um amigo.
D) pelo desconhecimento da pessoa com quem se fala, visto que pode se tratar de pessoa com má intenção.

03
De acordo com o disposto no texto, os termos destacados podem ser substituídos pelos vocábulos relacionados, sem
que haja alteração de sentido, EXCETO:
A) “Minha redenção chegou em forma de tecnologia: telefone celular.” (4º§) – salvação
B) “Afinal, quando estou diante do porteiro especulando um apartamento [...]” (6º§) – bisbilhotando
C) “Agora, sofro para decorar telefones, senhas, datas e, principalmente, apartamentos.” (1º§) – padeço
D) “Quando há porteiros, o problema pode ser sanado com uma pequena dose de constrangimento.” (2º§) – remediado
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Analise a classificação das orações destacadas nas seguintes alternativas.
I. “Digo o nome do morador, confesso que esqueci o apartamento dele, recebo um pouco de boa vontade e consigo ser
anunciado.” (2º§) – Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
II. “Se eu perder o aparelho ou o chip, estou frito.” (4º§) – Oração Subordinada Adverbial Condicional
III. “Afinal, quando estou diante do porteiro especulando um apartamento e o morador está em dúvida de quem seja eu,
ele não informa o RG.” (6º§) – Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
Estão corretas as alternativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

05
Assinale a alternativa cuja função sintática do vocábulo “que” DIFERE das demais.
A) “[...] o porteiro responderá que foi o seu João do 403.” (5º§)
B) “Menos quando é uma idosa, que abre a porta sem medo.” (3º§)
C) “[...] chego diante de um prédio, sei que é ali o endereço [...]” (1º§)
D) “Ou basta ligar para o morador e avisar que estou ali na rua [...]” (4º§)

06
Assinale a alternativa em que as palavras apresentam o mesmo processo de formação.
A) complicador – referir
C) portaria – apartamento
B) decorar – desconfiado
D) morador – constrangimento

07
Analise as seguintes orações.
I. “Em tudo sou diferente dos profissionais de portaria.” (5º§)
II. “Bastava ir uma única vez e já estaria decorado.” (6º§)
III. “Pior são os edifícios novos e seu padrão rígido de design, tão mais harmônico quanto impessoal.” (3º§)
Acerca das orações anteriores é correto afirmar que
A) todas são formadas por orações absolutas.
C) uma delas apresenta oração coordenada sindética.
B) todas possuem orações coordenadas assindéticas.
D) uma delas apresenta oração subordinada adverbial.

08
Em relação aos termos da oração, analise os vocábulos destacados e a classificação atribuída a cada um deles. Em
seguida, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) “[...] o problema pode ser sanado com uma pequena dose de constrangimento.” (2º§) – conjunção
( ) “Nunca me dei bem com os números.” (1º§) – advérbio
( ) “Minha redenção chegou em forma de tecnologia: telefone celular.” (4º§) – aposto
A sequência está correta em
A) F, V, V.
B) V, F, V.
C) V, V, F.
D) V, V, V.

09
Assinale a alternativa em que o verbo em destaque encontra‐se conjugado no Pretérito Imperfeito do Indicativo.
A) “Aí é torcer para que o amigo seja judeu [...]” (3º§)
B) “Bastava ir uma única vez e já estaria decorado.” (6º§)
C) “Os apartamentos passam a ser uma espécie de sobrenome [...]” (5º§)
D) “Primeiro, apanhei nas aulas de matemática durante toda a vida escolar.” (1º§)

10
Assinale a alternativa em que a justificativa para o emprego da(s) vírgula(s) encontra‐se INCORRETA.
A) “Ou aquela do telhado alto, com janelas brancas, muro marrom.” (6º§) – separar termos enumerativos
B) “O celular ainda conta com uma vantagem adicional, que é a de não precisar mais decorar o número do sujeito.”
(4º§) – separar oração adjetiva explicativa
C) “Quando há porteiros, o problema pode ser sanado com uma pequena dose de constrangimento.” (2º§) – separar
oração subordinada adverbial anteposta à oração principal
D) “Digo o nome do morador, confesso que esqueci o apartamento dele, recebo um pouco de boa vontade e consigo ser
anunciado.” (2º§) – separar orações coordenadas sindéticas
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11
Sejam duas retas:
 Reta r: y = 2x + 1;
 Reta s: tem coeficiente linear igual a ‒1 e passa pelo ponto (2, 7).
O ponto de interseção entre essas duas retas é
A) (0, 1).
B) (1, 3).
C) (4, 9).

D) (5, 11).

12
Em certa cidade, o número de habitantes empregados é dado pela função t(x) = 500x + 6.000, onde x representa o
número de empresas ativas na cidade. Atualmente, 80% da população está empregada. Sabe‐se que se 20% das
empresas ativas fecharem, o total de habitantes empregados cairá para 65%. Sendo assim, o número de habitantes
dessa cidade é
A) 100.000.
B) 110.000.
C) 120.000.
D) 130.000.

13
A soma dos 20 primeiros termos de uma progressão aritmética é 670. Sabendo‐se que o 21º termo desta progressão é
igual a 65, então a razão da progressão é
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.

14
Certo pintor gasta 30 potes de tinta para pintar 20 obras, ocupando 60% da área dos quadros. Para atender certo
pedido, pintou 28 quadros ocupando, entretanto, 70% da área dos mesmos. Logo, o número de potes de tintas que
foram gastos nesses quadros foi
A) 36.
B) 43.
C) 46.
D) 49.

15
Em uma vila com 100 moradores, foi realizada uma pesquisa para saber o número de pessoas que possuíam os
seguintes serviços por assinatura: televisão, telefone e internet. Da pesquisa, foram obtidos os seguintes resultados:
 62 moradores possuíam pacote de televisão;
 76 moradores possuíam pacote de internet;
 48 moradores possuíam pacote de telefone;
 30 moradores possuíam apenas pacote de televisão e internet;
 12 moradores possuíam apenas pacote de televisão e telefone; e,
 20 moradores possuíam apenas pacote de telefone e internet;
Considerando que todos os moradores assinavam pelo menos um desses serviços, então o número de moradores que
possuíam as três assinaturas é
A) 8.
B) 10.
C) 12.
D) 14.

16
Numa pizzaria são vendidas pizzas de três tamanhos: pequena, média e grande, cujos preços estão representados na
matriz a seguir:
R$ 21,00  pequena 
P  R$ 25,00  média 
R$ 29,00  grande 


A matriz a seguir apresenta o número de pizzas vendidas em um final de semana:
(pequena média grande)
9 7 8  sexta 





M  4 5 6  sábado 



3 4 2  domingo 
É correto afirmar que o valor arrecadado nesse final de semana foi de
A) R$ 1.140,00.
B) R$ 1.180,00.
C) R$ 1.200,00.
Cargo: Assistente Administrativo (01‐M)
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A cápsula de um medicamento apresenta o seguinte formato:

1 mm

3 mm

1 mm

Considere que o sólido geométrico que representa essa cápsula pode ser decomposto em duas semiesferas e um
cilindro, cujas dimensões estão representadas no desenho anterior. O volume dessa cápsula é igual a
(Considere: π = 3.)

A) 8 mm3.

B) 11 mm3.

C) 13 mm3.

D) 14 mm3.

18
A sombra de uma pessoa tem um metro de comprimento, conforme indicado na figura a seguir.

A altura dessa pessoa encontra‐se entre
A) 1,60 m e 1,65 m.
B) 1,65 m e 1,70 m.

C) 1,70 m e 1,75 m.

D) 1,75 m e 1,80 m.

19
Numa geladeira encontram‐se oito garrafas de água mineral das quais apenas três são de água com gás. Escolhendo‐se
duas garrafas quaisquer, a probabilidade de que ambas sejam de água gasosa é de
A) 1/7.
B) 1/14.
C) 3/14.
D) 3/28.

20
Em um domingo, Joana saiu para uma caminhada. Na primeira metade do trajeto percorrido, manteve velocidade
média de 14,4 km/h e gastou 8 minutos e 20 segundos a menos que o tempo gasto na segunda metade. Considerando
que na segunda metade do trajeto manteve velocidade média igual a 10,8 km/h, então a distância total percorrida
por Joana, em quilômetros, foi igual a
A) 12,0.
B) 12,5.
C) 13,0.
D) 13,5.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2003 (configuração padrão).

Caso o usuário digite na célula A6 a fórmula =SOMA(B3:B5)‐MÁXIMO(D3;D5), o resultado será
A) 15.
B) 30.
C) 45.
D) 65.
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Na ferramenta Microsoft Office Word 2003 (configuração padrão), o botão
tem a função de
A) inserir filtro.
B) inserir hiperlink.
C) selecionar estilo.
D) selecionar idioma.

23
Um determinado funcionário recebeu a tarefa de produzir o organograma dos colaboradores de uma organização.
Utilizando a ferramenta Microsoft Office Word 2003 (configuração padrão), o procedimento para realizar a tarefa é:
clicar no menu
A) Ferramentas e clicar em Adicionar Organograma.
B) Inserir, apontar para Imagem e clicar em Organograma.
C) Arquivo, apontar para Adicionar e clicar em Organograma.
D) Inserir, apontar para Objetos e clicar em Adicionar Organograma.

24
Um usuário, navegando em uma página da web com a ferramenta Internet Explorer 8 (configuração padrão – Idioma
Português Brasil), pressionou, simultaneamente, as teclas CTRL + A. Considerando tal procedimento, é correto afirmar
que
A) uma nova guia foi aberta.
B) a página atual será atualizada.
C) todos os itens da página atual serão selecionados.
D) os itens selecionados na área de transferência foram colados.

25
Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações diversas. Sobre as
normas para a redação oficial, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) São princípios da redação oficial a clareza, a uniformidade e a concisão.
B) A finalidade básica da redação oficial é comunicar com impessoalidade.
C) Os termos dos documentos oficiais deverão ser rebuscados, não necessitando de uma linguagem de fácil compreensão
pelo público em geral.
D) Ainda se utilizam regras para a redação oficial que remontam ao período imperial, como a indicação dos anos
transcorridos desde a independência.

26
“Um Ministro deseja propor ao Presidente da República uma medida administrativa para conter o aumento dos gastos
públicos.” De acordo com as normas aplicadas à redação oficial, o ato que deverá ser assinado e enviado ao Planalto é:
A) Ofício.
C) Memorando.
B) Circular.
D) Exposição de motivos.

27
“Um certo município tinha previsão orçamentária para o ano de 2013 de R$ 5.000.000,00 em receitas. Desse montante,
arrecadou, neste exercício, efetivamente R$ 4.500.000,00 e R$ 1.000.000,00 foram arrecadados no início de 2014. Já o
total das despesas fixadas e efetivadas em 2013 foi de R$ 4.900.000,00.” Considerando o regime contábil aplicado no
setor público, é correto afirmar que se verificou no município, no ano de 2013,
A) resultado nulo.
C) excesso de arrecadação.
B) déficit de R$ 400.000,00.
D) superávit de R$ 500.000,00.

28
Os Projetos de Lei do PPA, LDO e Orçamento Anual, bem como suas alterações, estão sujeitos à apreciação do
Legislativo. Na esfera federal, estes projetos para entrarem em vigor precisam ser apreciados exclusivamente pelo(a)
A) Senado Federal.
B) Câmara dos Deputados.
C) Comissão Mista de Orçamento.
D) Congresso, em sessão conjunta da Câmara e do Senado.
Cargo: Assistente Administrativo (01‐M)
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Recentemente, o Congresso aprovou a redução da meta de superávit primário do Governo Federal para o ano de
2014, em meio à grande polêmica. Essa redução se deu mediante Projeto de Lei que alterou um dispositivo do(a)
A) Plano Plurianual.
C) Lei de Responsabilidade Fiscal.
B) Orçamento Anual.
D) Lei de Diretrizes Orçamentárias.

30
O Congresso Nacional promulgou Emenda Constitucional que aumenta o percentual destinado ao Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), das receitas tributárias arrecadadas pela União. Esses recursos, tão importantes para a maior
parcela dos municípios brasileiros, são contabilizados no momento da sua entrada como
A) Contribuições.
C) Receita de Capital.
B) Receita Corrente.
D) Receita Patrimonial.

CONHECIMENTOS GERAIS
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões de 31 a 33.

“As negociações entre o Irã e os governos de seis grandes potências mundiais sobre o polêmico programa nuclear de Teerã
serão prorrogadas até o fim de junho de 2015. O prazo foi estabelecido após uma rodada de negociações realizada em
Viena nesta segunda‐feira não conseguir chegar a um acordo definitivo sobre o tema. Os chanceleres britânico, Philip
Hammond, e russo, Sergei Lavrov, disseram que um grande progresso foi feito nos debates de hoje. No ano passado,
diplomatas dos Estados Unidos, Grã‐Bretanha, Rússia, China, França e Alemanha chegaram a um acordo preliminar para
interromper o enriquecimento de urânio no Irã em troca da redução das sanções internacionais que recaem sobre o país.”
(Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141123_ira_atualiza_mdb, Acesso em: 23/11/2014.)

31
O que gerou a crise do Irã com os países ocidentais, no que diz respeito ao enriquecimento de urânio?
A) A desconfiança das nações do ocidente de que o programa nuclear iraniano objetiva a construção de uma bomba
nuclear.
B) O fato do país não desenvolver o processo segundo as normas técnicas definidas pela Organização Mundial do
Trabalho.
C) O temor de que o Irã cause um grande desastre nuclear por não possuir recursos tecnológicos adequados para o
programa nuclear.
D) A histórica ligação do Irã com os grupos terroristas, como o IRA e as Farcs, podendo se tornar um gerador de
armamento para os mesmos.

32
Antes do acordo preliminar duas nações – uma da América e outra do continente asiático – tentaram mediar um acordo
com o Irã que foi duramente rechaçado pelas potências ocidentais, resultando numa quarta rodada de sanções aprovada
pela Conselho de Segurança da ONU contra o Irã. As nações em questão eram
A) EUA e China.
C) Canadá e Japão.
B) Brasil e Turquia.
D) México e Rússia.

33
Sobre o Irã, que vem se transformando numa das mais problemáticas nações do Planeta, do ponto de vista das
potências ocidentais, analise.
I. Localiza‐se na região onde viveu a próspera civilização persa, entre o mar Cáspio e o Golfo Pérsico no Oriente Médio.
II. Possui um regime teocrático de governo, onde há um presidente eleito pelo povo, mas a decisão fica a cargo do líder
religioso.
III. Juntamente com o Iraque e a Turquia é um grande financiador dos conflitos civis na Síria, apoiando a oposição que
luta para destituir o ditador Bashar al‐Assad.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
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Veja a figura.

A figura apresenta os símbolos e nomes de duas importantes campanhas realizadas no Brasil que objetivam levar a
população conscientização, informação e prevenção, a fim de combater os altos números de mortes decorrentes dos
cânceres de
A) mama e próstata.
B) ovário e intestino.
C) útero e testículos.
D) estômago e pulmão.
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões de 35 a 37.
“A eleição de Tancredo Neves e a posse de José Sarney na Presidência, em 15 de março de 1985, marcaram o encerramento
de dois ciclos na história do Brasil. O mais longo havia se iniciado quando a cúpula militar do país destituiu João Goulart da
Presidência da República e tomou o poder, em 1964, implantando uma ditadura militar. Outro, mais curto, começou em
novembro de 1983, na Praça Charles Miller, em São Paulo. Ali, reuniu‐se um comício com 15 mil pessoas, o primeiro
grande ato do movimento pelas Diretas Já – mobilização popular para pressionar o Congresso Nacional a aprovar a
emenda Dante de Oliveira, que determinava a convocação de eleições diretas para a Presidência. Os comícios se
espalharam pelo país a partir de janeiro de 1984, reunindo milhões de pessoas, até culminar com os atos da Candelária, no
Rio, em 10 de abril, e do Anhangabaú, em São Paulo, em 16 de abril, que reuniram juntos cerca de 3 milhões de pessoas.”
(Disponível em: https://almanaque.abril.com.br/materia/30‐anos‐de‐governos‐civis‐brasileiros.)

35
Sobre o desdobramento desse importante processo político vivenciado pelo Brasil em meados da década de 1980,
analise.
I. A emenda Dante de Oliveira obteve a aprovação da maioria dos parlamentares (298 deputados), mas precisava de
320 para virar lei, portanto, foi derrotada.
II. A eleição do sucessor do general João Baptista Figueiredo foi realizada no Colégio Eleitoral, composto de deputados
federais, senadores e representantes das assembleias legislativas estaduais.
III. Líderes da situação, vinculados ao próprio regime militar, se uniram dentro do Colégio Eleitoral na chamada Aliança
Democrática, e elegeram, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves para Presidente do país.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

36
Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito após vários governos militares no Brasil, do período de 1964 até
meados da década de 1980, ficou doente logo após sua eleição,
A) renunciando o cargo de Presidente que foi ocupado por seu vice José Sarney.
B) o que gerou nova eleição com a vitória do alagoano Fernando Collor de Mello.
C) falecendo em 21 de abril de 1985, logo após tomar posse do cargo de Presidente.
D) vindo a falecer no dia 21 de abril de 1985, antes de tomar posse como Presidente.

37
Logo no recomeço da democracia no Brasil, o Presidente Fernando Collor de Mello sofreu impeachment por graves
acusações de corrupção. Trata‐se de uma ação do governo deste Presidente:
A) Implantação do Plano Real.
B) Quitação da dívida do Brasil com o FMI.
C) Privatização de várias empresas públicas, como a Vale e a Light.
D) Bloqueio de Contas Correntes e Poupanças com valor acima de determinado teto.

Cargo: Assistente Administrativo (01‐M)
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“O governo do(de) __________________ chamou seu embaixador do(a) __________________ de volta ao país depois
que o Presidente sul‐americano José Mujica, declarou considerar o país um ‘Estado falido’, ao comentar o caso do
desaparecimento de 43 estudantes da escola normal rural de Ayotzinapa, no sul do país, fato que gerou comoção
internacional e a pior crise política até agora para o governo do Presidente Enrique Peña Nieto, que enfrenta uma onda
de protestos por todo o Planeta. As declarações foram publicadas no site da revista Foreign Affairs Latinoamérica.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Chile / Equador
C) México / Uruguai
B) Cuba / Paraguai
D) Peru / Venezuela
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O Brasil antecipou em sete anos o compromisso firmado em 2000 com as Nações Unidas de reduzir a extrema pobreza
e a fome a um quarto do índice de 1990. O prazo terminava em 2015, mas a meta já foi cumprida. Uma nova rodada de
recomendações da ONU pode atingir diretamente uma das principais mazelas brasileiras de hoje. Entre as metas a
serem cumpridas a partir do próximo ano, debate‐se a inclusão da redução da violência mundial. A julgar pelos últimos
dados coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é possível afirmar que o Brasil
A) não conseguirá cumprir o desafio.
C) terá um enorme desafio pela frente.
B) alcançará a meta antes do previsto.
D) já se enquadra na meta fixada pela ONU.
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“A 3ª Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, por consenso, em final de 2014, o projeto de resolução
O Direito à Privacidade na Era Digital, apresentado por ____________________ e ____________________ que é uma
resposta às denúncias de espionagem internacional praticada pela(os) ____________________ em meios eletrônicos e
digitais, tendo tido como alvo os líderes políticos das duas nações responsáveis pelo projeto.” Assinale a alternativa que
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Reino Unido / Alemanha / Rússia
C) Estados Unidos / França / Venezuela
B) Brasil / Alemanha / Estados Unidos
D) União Europeia / Estados Unidos / China

Cargo: Assistente Administrativo (01‐M)
Prova aplicada em 11/01/2015 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 12/01/2015.

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, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e 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 para os cargos das Tabelas I, II, III, IV e V
e de 30 (trinta) questões para os cargos da Tabela VI. Leia‐o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) 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, 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 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 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 03
(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 e no Anexo III do Edital.
‐ 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; ou via
presencial, por meio do formulário contido no Anexo III do Edital, devendo o candidato recorrente protocolar, no prazo
recursal, o formulário na Central de Atendimento ao Candidato, localizada na Prefeitura Municipal de Rio Pomba/MG na
Praça Raul Soares, 15, Centro, Rio Pomba – MG.

