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Texto
O aproveitamento e a reciclagem do lixo

[...] Muitas pessoas se preocupam com o impacto dos atuais quase 7 bilhões de habitantes do mundo. Evidentemente
0 elevado número de pessoas no Planeta é um fator de pressão sobre o meio ambiente. Acontece que a população vai 
continuar crescendo até algo em torno de 9 bilhões de habitantes, pois o mundo ainda tem uma estrutura etária 
relativamente jovem. Somente com o aprofundamento da transição demográfica a população vai parar de crescer. Mas o 
meio ambiente não pode esperar a "inércia demográfica". O que fazer então?

Uma alternativa é diminuir o consumo. Mas, isto também não é simples, pois existem bilhões de habitantes que não 
possuem condições adequadas de sobrevivência e lutam por uma vida com mais conforto, com mais educação e saúde, 
com melhores condições de habitação e lazer etc. A China, por exemplo, é um país que controlou o crescimento da 
população, mas liberou o crescimento do consumo e já é o maior mercado para alimentos, moradias, eletrodomésticos, 
motocicletas, automóveis, celulares etc.

Uma população maior, com um consumo maior, gera uma montanha maior de lixo e resíduos. Desta forma, a 
produção e o consumo humanos agridem a natureza duplamente: primeiro sugam os recursos naturais, depois devolvem 
um volume imenso de lixo que volta para a natureza poluindo os rios, os oceanos, o ar, os terrenos e degradando o meio 
ambiente. Mesmo o lixo recolhido em aterros sanitários é fonte de poluição e ocupa terrenos e áreas cada vez maiores em 
torno das grandes cidades.

Sem dúvida precisamos reduzir o consumo supérfluo per capita da humanidade, em especial, daqueles e daquelas 
que têm alto padrão de consumo conspícuo. Também precisa haver uma melhor distribuição do acesso aos bens materiais 
entre e intra os países. Mas uma forma de mitigar e reduzir os danos do consumo médio excessivo da humanidade é por 
meio de um adequado tratamento e aproveitamento do lixo.

[...] Em alguns aterros, implantou-se um sistema de captação de gás metano para gerar energia. Existem usinas pilotos 
(Usinaverde) que são capazes de transformar 30 toneladas de lixo, por dia, em energia suficiente para atender 20 mil 
habitantes.

[...] A própria coleta do lixo requer um investimento adequado. O modelo implementado na cidade de Barcelona tem 
servido de exemplo para diversas outras cidades. O esquema catalão de coleta de lixo evita as sujeiras das ruas, causadas 
por latas de lixo, e evita a circulação de caminhões e a queima de óleo diesel, deixando a cidade mais agradável, silenciosa, 
limpa e até cheirosa. O sistema é simples (mas não barato), a população recolhe o lixo e o coloca em tubos ligados a um 
sugador subterrâneo, que leva o lixo até um centro de coleta, onde passa por uma triagem e é transportado para uma 
usina de reciclagem, afastada da cidade.

Desta forma, o aproveitamento e tratamento do lixo, desde as residências até as usinas de reciclagem e produção de 
energia, são uma forma de mitigar o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente. Sem dúvida, a pegada 
ecológica humana pode ter uma redução considerável se o lixo deixar de ser tratado na velha acepção da palavra lixo 
(restos, entulhos, sujeira, imundície, coisa sem valor), e, sim, for tratado como insumo de materiais reciclados e como fonte
de energia. (José Eustáquio Diniz Alves. O aproveitamento e a reciclagem do lixo. Disponível em: http://www.ecodebate.com.br.)

01
Considerando as informações e ideias apresentadas no texto, analise as afirmativas.
I. A preocupação das pessoas com o crescimento da população mundial está associada às conseqüências de tal evento.
II. As precárias condições de vida contribuem para que o consumismo aumente cada vez mais.
III. Há uma necessidade real de que o consumo seja reduzido tendo em vista a agressão causada ao meio ambiente. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I. B) II. C) I e II. D) I e III. E) II e III.

02
Em "Existem usinas pilotos (Usinaverde) que são capazes de transformar 30 toneladas de lixo, por dia, em energia 
suficiente para atender 20 mil habitantes." (52§), é correto afirmar que as informações apresentam
A) o tema de modo subjetivo.
B) argumento favorável à preservação ambiental.
C) o posicionamento do autor, de modo objetivo, sobre o tema.
D) dados objetivos importantes na construção da argumentação.
E) dados indispensáveis à compreensão dos parágrafos anteriores.
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03
De acordo com a construção do tipo textual apresentado é correto afirmar que a definição do tema sobre o qual os 
argumentos são articulados ocorre no
A) l 9 parágrafo. B) 29 parágrafo. C) 39 parágrafo. D) 49 parágrafo. E) último parágrafo.

04
Os termos "mas" e "pois" em: “Mas, isto também não é simples, pois existem bilhões de habitantes [...]” (29§) estabele
cem, respectivamente, uma relação de
A) acréscimo e causa. D) contraste e explicação.
B) oposição e conclusão. E) conclusão e comparação.
C) causa e conseqüência.

05
Considerando aspectos coesivos e de coerência textuais, fundamentais para que um adequado entendimento do 
texto, é correto afirmar que o termo destacado em “isto também não é simples" (29§) refere-se
A) à proposta apresentada como solução através do título do texto.
B) ao que está expresso no último período do segundo parágrafo do texto.
C) ao que está expresso no parágrafo anterior, ou seja, no primeiro parágrafo.
D) às condições precárias de sobrevivência a que muitas pessoas estão sujeitas.
E) ao que está expresso na oração do período que antecede o trecho em destaque.

06
Entre os recursos de argumentação está a citação de um exemplo que tenha, de alguma forma, relação com a ideia 
defendida. No 29§, pode-se inferir acerca do exemplo em que é citada a China que
A) comprova as ideias expressas anteriormente no mesmo parágrafo.
B) o padrão chinês de economia é almejado diante de suas características.
C) representa um contra-argumento ao que foi dito no início do parágrafo.
D) tem por principal objetivo ressaltar o processo de crescimento da população chinesa.
E) tem por principal objetivo fortalecer a necessidade de que a reciclagem do lixo seja uma realidade.

07
A transitividade verbal indica se um verbo precisa ou não de complemento para que seu sentido seja plenamente 
compreendido em determinado contexto. Assinale a alternativa que apresenta a mesma transitividade verbal que a 
vista em "[...] pois o mundo ainda tem uma estrutura etária relativamente jovem".
A) "[...] isto também não é simples [...]"
B) “A China, por exemplo, é um país [...]"
C) "[...] existem bilhões de habitantes [...]"
D) "[...] e lutam por uma vida com mais conforto, [...]"
E) "[...] já  é o maior mercado para alimentos, moradias [...]"

08
A escolha da utilização da voz verbal ativa ou passiva está condicionada à intenção do autor de enfatizar determinado 
elemento ou informação. Considere o trecho “[...] gera uma montanha maior de lixo e r e s íd u o s e assinale a reescrita 
referente caso estivesse na voz passiva.
A ) ... geraria uma montanha maior de lixo e resíduos.
B ) ... uma montanha maior de lixo e resíduos é gerada.
C ) ... uma montanha maior de lixo e resíduos fora gerada.
D )... teria gerado uma montanha maior de lixo e resíduos.
E ) ... uma montanha maior de lixo e resíduos fosse gerada.

09
O questionamento feito no final do 19§, cuja resposta é dada no início do 29§, tem por objetivo
A) propor uma reflexão. D) indicar a importância do assunto tratado.
B) esclarecer uma dúvida anterior. E) estabelecer uma dúvida quanto ao tema relacionado.
C) caracterizar o tema da argumentação.
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10
Sem dúvida, a pegada ecológica humana pode ter uma redução considerável se o lixo deixar de ser tratado na velha 
acepção da palavra lixo (restos, entulhos, sujeira, imundície, coisa sem valor), e, sim, for tratado como insumo de 
materiais reciclados e como fonte de energia. No último período do texto o autor faz referência aos diferentes signifi
cados que um vocábulo pode assumir de acordo com o contexto ou situação em que está inserido. O autor propõe 
que a palavra lixo
A) seja substituída pelo vocábulo aproveitamento.
B) seja excluída da comunicação para dar lugar à reciclagem.
C) seja substituída por vocábulos que demonstrem seu malefício à sociedade.
D) tenha seu sentido modificado tendo em vista a argumentação apresentada no texto.
E) tenha seu sentido alterado para satisfazer empresas que têm o lixo como matéria-prima.

RACIOCÍNIO LÓGICO  

11
A seqüência 14, A 9,1B 4,..., 599 é uma progressão aritmética com 10 termos. A soma dos algarismos A e B é igual a
A) 9. B) 10. C) 11. D) 12. E) 13.

12
Um curso foi realizado no período de 13 meses, cujo os números de dias estão representados a seguir:

31, 30, X, 30, 31, 31, Y, 31, 30, 31, 30, 31, Z
É correto afirmar que
A) Z tem 31 dias. D) X corresponde ao mês de maio.
B) X e Z têm juntos 61 dias. E) Z corresponde ao mês de janeiro.
C) Y é mês do segundo semestre.

13
Numa lanchonete foram vendidas em um dia várias latas de refrigerante. Considere que, na parte da manhã, dois 
terços do número de latas já havia sido vendidas e, no restante do dia, metade do que sobrou, restando, ainda, 35 
latas. A soma dos algarismos do número de latas que havia inicialmente nessa lanchonete é
A) 3. B) 4. C) 5. D) 7. E) 8.

14
Seja a seqüência numérica:

4, 8,14, 7, 6,12,18, 9, 8,...
É correto afirmar que o vigésimo termo dessa seqüência é
A) 14. B) 15. C) 24. D) 28. E) 30

15
Fabiana, Fernanda e Flávia são amigas que moram em um mesmo prédio, porém em andares diferentes. Considere 
que elas fizeram as seguintes declarações:
• Fabiana: eu moro no andar mais alto do prédio;
• Fernanda: eu não moro no andar mais alto do prédio;
• Flávia: eu não moro no primeiro andar do prédio.
Se o prédio tem 3 andares e apenas uma das declarações é verdadeira, então, é correto afirmar que
A) Fabiana mora em um andar superior ao de Flávia.
B) Fernanda mora em um andar superior ao de Flávia.
C) Flávia mora em um andar superior ao de Fernanda.
D) Fabiana mora em um andar superior ao de Fernanda.
E) Fernanda não mora em um andar superior ao de Fabiana.

16
Um casal se encontrou em uma lanchonete. Sabe-se que cada um deles fez o pedido de um sanduíche e um suco. 
Considere que a lanchonete oferece 8 tipos de sanduíches e 6 tipos de suco. De quantas maneiras o casal pode ter 
feito os pedidos, se o sanduíche e o suco que eles consumiram foram diferentes?
A) 1260. B) 1483. C) 1680. D) 1892. E) 2034.
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17
No sorteio de um número entre 10 e 100, a probabilidade que a soma de seus algarismos seja maior que 3 e menor 
que 16 é
A) 4/5. B) 2/3. C) 3/8. D) 6/7. E) 8/9.

18
A tabela apresenta as dimensões de vários objetos em forma de paralelepípedo. Observe.

Objeto Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm)
1 8 5 4
II 10 7 2
III 9 6 5
IV 12 9 1
V 11 8 3

Se todos os objetos têm massas iguais, então é correto afirmar que aquele que possui menor densidade é
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

19
Numa festa foram servidos salgados, doces e refrigerantes. Considere que 20 pessoas consumiram os 3 itens, 28 consu
miram salgado e doce, 36 consumiram doce e refrigerante, 24 consumiram salgado e refrigerante, 44 consumiram 
salgado, 72 consumiram doce, 64 consumiram refrigerante e 8 pessoas estavam de dieta e não consumiram nenhum dos 
itens apresentados. A porcentagem de pessoas que consumiram pelo menos dois dos itens apresentados foi de
A) 30%. B) 40%. C) 50%. D) 60%. E) 70%.

20
O prisma e a pirâmide apresentados possuem bases iguais e cada uma delas mede 25 cm2, sendo que o volume do 
prisma supera em 100 cm3 o volume da pirâmide.

É correto afirmar que a diferença entre as alturas desses dois sólidos é igual a
A) 9 cm. B) 10 cm. C) 12 cm. D) 14 cm. E) 16 cm.

CONHECIM ENTOS ESPECÍFICOS
21
Segundo Chiavenato, quanto ao enriquecimento do cargo, é correto afirmar que o(a)
A) absenteísmo no trabalho é fruto do enriquecimento do cargo.
B) enriquecimento do cargo impede a motivação intrínseca do trabalho.
C) desempenho de alta qualidade é favorecido pelo enriquecimento do cargo.
D) rotatividade de ocupantes do cargo propicia a satisfação intrínseca no trabalho.
E) enriquecimento do cargo está diretamente ligado à política salarial da organização.

22
A gestão de pessoas nas organizações compreende um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. 
Segundo Chiavenato, o processo de monitorar pessoas significa
A) treinar e capacitar as pessoas. D) recrutar as pessoas certas para a organização.
B) manter as pessoas no trabalho. E) orientar e acompanhar o desempenho das pessoas.
C) saber o que fazem e quem são as pessoas.
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23
Quanto às organizações e o ambiente, analise as afirmativas.
I. A teoria de sistemas na administração destacou que as organizações são autônomas e livres em seu funcionamento.
II. A teoria estruturalista entrou em conflito com as teorias que dão ênfase ao ambiente, já que as organizações sobrevi

vem quando priorizam a estrutura interna.
III. A teoria da contingência sustentou que as organizações bem-sucedidas são aquelas capazes de se adaptar continua

mente às demandas ambientais.
IV. Na teoria clássica, a visão de conjunto prevaleceu, já que a organização deve ser vista como parte de uma floresta. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) II. B) III. C) I e II. D) I e IV. E) II e III.

24
No campo da ciência da administração, analise as afirmativas seguintes quanto a eficiência e eficácia.
I. Eficiência ou eficácia é o mesmo que efetividade.
II. A capacidade de executar corretamente as tarefas diz respeito à eficácia.
III. A preocupação com a redução dos custos operacionais relaciona-se à eficiência.
IV. Cumprimento dos regulamentos internos não é garantia de eficácia.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) II. B) III. C) I e II. D) II e III. E) III e IV.

25
Quanto aos tipos de planejamento estratégico, tático e operacional, assinale a alternativa em que os conceitos estão 
corretamente associados.
A) Tático; sintético e detalhado; e, longo prazo -  aborda cada tarefa em separado.
B) Operacional; sintético e analítico; e, médio prazo -  aborda cada tarefa em separado.
C) Estratégico; genérico e sintético; e, longo prazo -  aborda a organização como um todo.
D) Estratégico; detalhado e analítico; e, longo prazo -  aborda cada unidade organizacional.
E) Tático; menos genérico e mais detalhado; e, curto prazo -  aborda cada unidade organizacional.

26
Quanto à função de organização, analise as seguintes atividades:
• alocação dos recursos organizacionais;
• coordenação de atividades e tarefas;
• ordenação dos trabalhos internos.
Segundo Chiavenato, as atividades descritas integram o processo de
A) direção. D) planejamento.
B) controle. E) planejamento e controle.
C) organização.

27
"As escolas de administração não estão aptas a ensinar uma teoria completa do gerenciamento." Dentre as afirmativas 
seguintes, marque a que justifica corretamente o pensamento de Mintzberg.
A) O ensino do gerenciamento é negligenciado pelas escolas de administração.
B) As escolas de administração ensinam a lidar apenas com problemas não estruturados.
C) A gerência é uma arte, os gerentes aprendem por meio de suas próprias experiências.
D) As escolas não estão capacitadas para lidar com os déficits de aprendizado do corpo discente.
E) A ausência de docentes capacitados impede o ensino de uma teoria completa do gerenciamento.

28
Nos modelos clássicos de administração de recursos humanos, uma prática organizacional comum é o(a)
A) rigidez organizacional. D) foco no ambiente competitivo.
B) vantagem colaborativa. E) controle por meio da visão e dos valores.
C) tolerância à ambigüidade.
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29
Quanto à gestão de pessoas, o período que tem início na década de 90, baseia-se no valor do conhecimento e da 
inovação e representa uma evolução do pensamento administrativo anterior. Pode ser corretamente denominado 
como era do(a)
A) informação. D) industrialização clássica.
B) capital financeiro. E) industrialização neoclássica.
C) gestão de documentos.

30
"Ao lado da higiene e segurança do ponto de vista físico e ambiental existe o lado do bem-estar psicológico e social." 
O termo "qualidade de vida no trabalho"
A) surgiu na década de 1990. D) envolve apenas os aspectos intrínsecos do cargo.
B) foi cunhado por Louis David. E) envolve apenas os aspectos extrínsecos do cargo.
C) foi reinterpretado por Max Weber.

CONHECIM ENTOS GERAIS

Leia a figura e responda às questões 31 e 32.

AS 50 CIDADES COM MAIOR RENDA E AS 50 COM MENOR RENDA
Ranking do Índico de Desenvolvimento Humano Municipal de Renda, valores de agosto
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per capita e as 50 com pior, Hà dois Brasis, 
entre as melhores, há cidades de nove 
estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste; as 
50 piores se dividem em outros nove 
estados, do Norte e Nordeste.
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MAIOR RENDA 
São Caetano do Sul (SP)

(Disponível em: Almanaque Abril -  www.almanaqueabril.com.br.)

31
Assinale, a seguir, o estado que concentra o maior número de cidades com pior renda per capita do Brasil.
A) Pará. B) Ceará. C) São Paulo. D) Maranhão. E) Rio Grande do Sul.

32
As 50 cidades com maior renda per capta do Brasil estão concentradas em três regiões, sendo uma delas, o Centro-Oeste, 
que possui duas unidades federadas nesta relação. Trata-se de
A) Mato Grosso e Goiás. D) Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
B) Goiás e Distrito Federal. E) Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
C) Tocantins e Distrito Federal.
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33
O ministro Joaquim Barbosa anunciou saída do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual presidia, cercado por muita 
polêmica, após adotar "linha dura" aos petistas condenados pela Ação Penal 470, mais conhecida como Mensalão, do 
qual foi relator. O mineiro de Paracatu assumiu vaga na Corte por meio da
A) escolha dos membros do Congresso Nacional.
B) indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
C) realização de concurso público específico ao cargo.
D) seleção entre os funcionários de carreira do judiciário.
E) votação entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal.

34
Em visita ao Rio de Janeiro, neste primeiro semestre de 2014, o secretário-geral assistente de Operações de Paz da 
Organização das Nações Unidas (ONU), Edmond Mulet, declarou que o Brasil precisa participar mais das missões 
internacionais de paz da entidade. Atualmente, as forças brasileiras lideram a Minustah, missão de paz da entidade 
no(a)
A) Irã. B) Síria. C) Haiti. D) Egito. E) Ucrânia.

35
Com a liderança política de Vladimir Putin, presidente da Rússia, começa a se estruturar um novo mercado comum 
denominado União Econômica da Eurásia (UEE), formada por
A) países que compõem o Brics e representam os 5 continentes do planeta.
B) Rússia e grandes potências asiáticas, como China, Coreia do Sul e Japão.
C) ex-repúblicas da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas -  URSS.
D) nações que formaram o bloco comunista durante o período da Guerra Fria.
E) todas as nações do continente asiático e as que não estão na União Européia.

O texto abaixo contextualiza o tema tradado nas questões de 36 a 38. Leia-o atentamente.

Apesar da crise financeira que atingiu parte dos países da zona do euro em 2008, o economista Antonio Madeira acredita 
que o bloco vale a pena, tanto para países pequenos, pois isto os fortalece, quanto para grandes potências, como 
Alemanha e Reino Unido. "A União Européia é um dos maiores mercados do mundo, tem o segundo maior PIB do mundo 
-  perdendo somente para os EUA - ,  além de possuir o mais alto nível de educação do planeta. A crise foi gerada por 
líderes da época que não obedeceram a pontos básicos do Tratado de Maastricht, como o estabelecimento de limites do 
déficit público e de endividamento dos países", afirma o economista.

(Disponível em: http://noticias.terra.com.br/mundo/uniao-europeia/.)

36
Sobre o Tratado de Maastricht, assinado em 1992, por membros da Comunidade Européia, analise.
I. Foi assinado por todas as 28 nações que integram o bloco.
II. Consta as bases para a criação de uma moeda única, denominada euro.
III. Dá nome a cidade francesa onde se oficializou a Comunidade Econômica Européia.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III. B) I, apenas. C) II, apenas. D) III, apenas. E) II e III, apenas.

37
Sobre o maior bloco econômico do planeta é correto afirmar que, EXCETO:
A) Após a dissolução da União Soviética, Rússia assumiu a cadeira destinada ao país.
B) As nações Sérvia, Macedônia e Turquia são países candidatos a integrarem o bloco.
C) Embora façam parte do bloco, Reino Unido e Dinamarca não aderiram à moeda comum.
D) Sua origem remonta a década de 1950 com a formação da Comunidade Econômica Européia.
E) Suíça e Noruega são duas tradicionais nações do continente europeu que não se integraram ao bloco.

38
A última nação a se integrar à União Européia é um dos mais novos estados soberanos europeus que nasceu do 
desmembramento e extinção da Iugoslávia. Trata-se da
A) Croácia. B) Ucrânia. C) Albânia. D) Eslováquia. E) República Tcheca.

Cargo: Administrador Fiscal
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39
Segundo informações do Almanaque Abril online, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2013 apontou que os 
números da violência contra a mulher no Brasil superam o total de homicídios com o registro de mais de 50 mil casos 
de estupros em 2012. Sobre a violência contra a mulher no Brasil, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas.
( ) A maioria dos casos de estupros no país está concentrada nas regiões Norte e Nordeste.
( ) O Brasil possui uma lei que impõe punições rigorosas para a violência contra as mulheres no âmbito doméstico.
( ) Grande maioria dos casos ocorre no local de residência da mulher e, em números significativos, tendo como agressor

o companheiro.
( ) Desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, na década de 1990, o número de violência contra as mulheres

vem diminuindo gradativamente.
A seqüência está correta em
A) F, F, V, V. B) F, V, V, F. C) F, V, F, V. D) V, F, V, F. E) V, V, F, F.

40
A imagem a seguir, típica de regiões semiáridas do Brasil, na verdade é um registro da represa Jaguari-Jacareí, no 
interior de São Paulo, localizada na divisa com o sul de Minas Gerais.

(Disponível em: http://gl.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/05/sabesp-e-agencia-dao-numeros-diferentes-sobre-nivel-do-cantareira.html.)

Ela reflete um grave problema enfrentado pela população de São Paulo, considerada contraditória geograficamente
(sem levar em consideração aspectos estruturais), pois o estado
A) abastece outros estados, levando água potável inclusive a países vizinhos, o que faz deste comércio uma receita 

significativa.
B) está localizado sobre um dos maiores mananciais de água doce subterrânea do planeta que recebe a denominação 

de Aqüífero Guarani.
C) encontra-se situado na região mais fria do país, com temperaturas baixas durante todo o ano, o que não justificaria a 

seca dos mananciais de água.
D) recebeu, nos últimos anos, o maior volume de investimento público em ampliação das estações de tratamento e 

armazenamento de água de sua história.
E) registrou, nos últimos meses, o maior volume de chuvas das últimas décadas, com ocorrências de temporais com 

granizo e enchentes em vários municípios do interior.

Cargo: Administrador Fiscal
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INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 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, 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, ipad, ipod, 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 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. 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, 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 site 
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 02 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no site www.idecan.org.br.

- A interposição de recursos deverá 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 site www.idecan.org.br. no link correspondente ao Concurso Público.
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