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CARGO: BIBLIOTECONOMIA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco, mas esse 
problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um 
arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca 
de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A 
indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus produtos – 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem 
que, necessariamente, faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação 
passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes 
ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim 
está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar do remédio, este 
não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que 
lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela raiz? Com isso poderá receber na corrente sanguínea soluções 
de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – tudo isso sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

(MEDEIROS, Geraldo – Veja, 18 dez. 1985.) 

 

01 
“Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda ‘livre’ 
de seus produtos – isto é, da vendas realizadas sem receita médica.” (1º§) O excerto anterior serve como 
A) comprovação de dados concretos sobre a automedicação. 
B) exemplificação das vendas ilegais de remédios controlados. 
C) prova argumentativa do lucro das farmácias não legalizadas. 
D) alerta a respeito da indústria farmacêutica e seus lucros escusos. 
E) citação do arsenal de armas de guerra de produtos farmacêuticos. 
 

02 
Sobre o título do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Chama a atenção, através da palavra “arriscado”, para o tema central do assunto a ser desenvolvido. 
(     ) Possui um tom pejorativo por chamar de esporte o hábito peculiar do brasileiro de se automedicar. 
(     ) Enfatiza que o tema a ser discutido é um esporte que pode ser praticado, mas que contém riscos em sua prática. 
(     ) Tem como estratégia de argumentação comparar com o esporte nacional o hábito perigoso da automedicação. 
(     ) Serve como introdução do tema a ser discutido, porém sem ter uma ligação direta com o tema central do texto. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, F, V, V, V.  C) V, V, F, V, F.  D) V, F, F, F, F.  E) F, V, F, V, F. 
 

03 
“E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique uma 
‘bomba’ na veia, para cortar a gripe pela raiz?” (3º§) O excerto anterior contém um exemplo de linguagem 
A) padrão.  B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) denotativa. 
 

04 
“... reservados para infecções graves e com indicação precisa.” (3º§) A palavra que possui o sentido oposto de “precisa” 
é: 
A) Vaga.  B) Clara.  C) Exata.  D) Resumida.  E) Desnecessária. 
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05 

Analise as frases a seguir. 

I. “... tentar manter a juventude.” 

II. “... passem a gastar mais em consultas médicas.” 

III. – Eles a aplicaram em sua veia. 

Os termos grifados são, respectivamente: 

A) Preposição, pronome e artigo. 

B) Pronome, artigo e preposição. 

C) Preposição, artigo e pronome. 

D) Artigo, preposição e pronome. 

E) Artigo, pronome e preposição. 

 

06 

Em “... mas esse problema jamais adquiriu contornos...” (1º§), a palavra sublinhada tem valor semântico de 

A) modo.   B) oposição.  C) conclusão.  D) concessão.  E) intensidade. 

 

07 

“... doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional.” (1º§) Assinale a alternativa em que o acento 

da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. 

A) Ela se automedica às escondidas. 

B) Ele saiu à procura de um médico. 

C) Ninguém se dirigiu àquela farmácia. 

D) O médico se referiu à doença causada pelo mosquito. 

E) Ela sempre tomava seu remédio às oito horas da noite. 

 

08 
Analise os trechos a seguir. 

I. “... destinam-se a pessoas que se automedicam.” (1º§) 

II. “Acredito que a maioria das pessoas...” (2º§) 

III. “É comum, por exemplo, que um simples resfriado...” (3º§) 

IV. “... aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia...” (3º§) 

V. “... sem saber dos riscos que corre...” (3º§) 

Nas frases anteriores o “que” aparece cinco vezes; em três delas é pronome relativo. Assinale-as. 

A) I, IV e V.  B) I, II e IV.  C) II, III e IV.  D) III, IV e V.  E) I, III e IV. 

 

09 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a sua classe gramatical INCORRETAMENTE indicada. 

A) “… e com indicação precisa.” (3º§) – adjetivo 

B) “Quem age assim está ensinando...” (3º§) – conjunção 

C) “Os leigos sempre se medicaram por conta própria, ...” (1º§) – advérbio 

D) “... faça junto com essas advertências...” (2º§) – pronome demonstrativo 

E) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” (1º§) – pronome indefinido 

 

10 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 

A) “Quem age assim...” 

B) “… todos temos um pouco…”  

C) “... precisar do remédio, este não funcionará...” 

D) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” 

E) “... o médico tem o dever de alertar a população...” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 
É correto afirmar que Sistemas de Organização do Conhecimento são: 
A)  Consultas convencionais, codificadas, de uma informação em um formato eletrônico ou físico. 
B)  Processos de produção, comunicação e interação objetivando o fluxo correto do conhecimento. 
C)  Conhecimentos inscritos de forma oral ou audiovisual em um suporte visando atender a um determinado público. 
D)  Representações do conhecimento, que usa modelos de abstração do mundo real, criado para determinada finalidade. 
E) Técnicas de pesquisa usadas pelos usuários para interagir com um determinado sistema lógico, estruturado ou 

desestruturado. 
 

12 
“Com o objetivo de agrupar os documentos em um mesmo tema, a _______________ de documentos é utilizada para 
agilizar a recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com avaliação, seleção, eliminação, transferência, 
recolhimento e acesso aos documentos.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) criação  B) destinação  C) eliminação  D) classificação  E) autenticação 
 

13 
De acordo com as três idades dos arquivos, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Arquivo corrente. 
2. Arquivo intermediário. 
3. Arquivo permanente. 
(     ) Formado por documentos em curso ou consultados com frequência, conservados nos escritórios ou nas repartições 

que os receberam e os produziram. 
(     ) Composto por documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa, que se conservam em razão de 

seu valor histórico ou documental e que constituem os meios de conhecer o passado e sua evolução.  
(     ) Constituído de documentos que deixaram de ser frequentemente consultados, porém podem ainda serem 

demandados pelos órgãos que os receberam e os produziram, para tratar assuntos idênticos ou retomar um 
problema novamente focalizado. 

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

14 
De acordo com a terminologia arquivística, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Arquivamento. 
2. Datas-limites. 
3. Destinação. 
4. Lista de eliminação. 
5. Notação. 
(     ) Conjunto de operações que se seguem à fase de avaliação de documentos destinadas a promover sua guarda 

temporária ou permanente, eliminação ou microfilmagem.  
(     ) Relação de documentos específicos a serem eliminados, devidamente aprovada pela autoridade competente.  
(     ) Elemento de identificação das unidades de arquivamento, constituída de números, letras, ou combinações de 

números e letras, que permite sua localização. 
(     ) Elemento de identificação cronológica de uma unidade de arquivamento, em que são indicadas as datas de início e 

término do período abrangido. 
(     ) Operação que consiste na guarda de documentos nos seus devidos lugares, em equipamentos que lhes forem 

próprios e de acordo com um sistema de ordenação previamente estabelecido. 
A sequência está correta em 
A) 2, 1, 4, 3, 5.   B) 3, 4, 5, 2, 1.   C) 5, 2, 1, 4, 3.   D) 4, 3, 2, 1, 5.   E) 1, 5, 3, 2, 4.  
 

15 
Conforme orienta a NBR – Norma Brasileira 6023:2002, para realização de referência a autoria desconhecida, qual é o 
modo correto de entrada? 
A) Data.  B) Local.  C) Título.   D) Edição.   E) Editora. 
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16 
Qual a função básica de um arquivo? 
A) Fornecer dados para indexação de documentos. 
B) Atingir da mesma forma instituições públicas e privadas. 
C) Restringir o acesso a documentos, para que executivos tomem decisões rápidas. 
D) Eliminar todos os documentos possíveis, permitindo a renovação do acervo documental. 
E) Tornar disponível as informações contidas no acervo documental sob sua responsabilidade. 
 

17 
O tipo de arquivamento no qual os documentos ou fichas são dispostos uns atrás dos outros, tornando possível a rápida 
consulta, sem necessidade de manipulação ou remoção de outros documentos ou fichas, denomina-se: 
A) Vertical.  B) Funcional.  C) Relacional.  D) Horizontal.  E) Institucional. 
 

18 
Organizar livros e documentos nas bibliotecas, centros de documentação e informação segundo os assuntos de que 
tratam é o principal objetivo da: 
A) Indexação.  B) Devolução.  C) Localização.  D) Publicação.  E) Classificação. 
 

19 
A parte do livro onde se faz a costura ou colagem denomina-se: 
A) Capa.   B) Miolo.   C) Sumário.   D) Prefácio.   E) Lombada. 
 

20 
“A tabela de Cutter é uma lista _______________ que apresenta _______________ e seus respectivos números.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) auxiliar / códigos       D) principal / assuntos  
B) numérica / nomes       E) alfabética / sobrenomes 
C) sistemática / títulos 
 

21 
A responsabilidade de classificar o acervo é do: 
A) Autor.        D) Bibliotecário.  
B) Auxiliar.        E) Administrador.  
C) Mantenedor. 
 

22 
As obras organizadas em ordem alfabética de verbetes com informações sobre os principais assuntos científicos, 
humanísticos e artísticos denomina-se: 
A) Índice.  B) Resumo.  C) Catálogo.  D) Glossário.  E) Enciclopédia.  
 

23 
Para ordenar de maneira correta os livros nas estantes, o auxiliar de biblioteca precisa ter pleno conhecimento de como 
se forma o número de: 
A) Livro.  B) Pista.  C) Entrada.  D) Chamada.  E) Periódico.  
 

24 
“As tabelas auxiliares na Classificação Decimal de Dewey (CDD) possibilitam complementar os ___________ conforme 
a necessidade.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) títulos  B) autores   C) números  D) assuntos  E) catálogos 
 

25 
A notação 000 equivale a qual descrição de classe na Classificação Decimal de Dewey (CDD)? 
A) Filosofia.        D) Generalidades.  
B) Literatura.        E) Ciências Sociais.  
C) Geografia. 
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26 
O meio de introduzir ordem numa multiplicidade de conceitos, ideias, informações, organizando-os em grupos de coisas 
que têm algo em comum denomina-se: 
A) Indexação.  B) Arquivação.  C) Alfabetação.  D) Ponderação.  E) Classificação. 

 
27 
Para atender a demandas de pesquisa jurídica, o bibliotecário precisa entender alguns conceitos básicos do Direito para 
classificação da ordem jurídica, que pode ser apresentada de forma global; a tradicional divisão é em: 
A) Direito Direto e Direito Indireto.     D) Direito Nacional e Direito Internacional. 
B) Direito Público e Direito Privado.     E) Direito Fundamental e Direito Adquirido. 
C) Direito das Coisas e Direito das Pessoas. 

 
28 
Em Informação Jurídica Brasileira, a ferramenta que permite consulta em dois tesauros do Senado Federal é: 
A) Juris.   B) VCBS.  C) LEGIN.  D) Infolegis.  E) WEBTHES. 

 
29 
Sobre a hierarquia das leis, relacione adequadamente as colunas a seguir. 

1. Emenda à Constituição. 

2. Leis Complementares à Constituição. 

3. Leis ordinárias. 

4. Medida provisória. 

5. Leis delegadas. 

(     ) São atos dos legislativos admissíveis somente nos casos em que a 
própria Constituição expressamente os autorize. 

(     ) É um ato legislativo sui generis, editado pelo Presidente da 
República, mediante os pressupostos de relevância e urgência, 
em caráter temporário. 

(     ) São leis comuns, na verdadeira acepção da palavra. São as leis 
oriundas do poder legislativo, no exercício de sua função 
primordial de legislar. 

(     ) São as que emanam de um dos poderes mediante delegação da 
competência feita pelo poder legislativo. 

(     ) Consistem nas reformas do texto constitucional, de grande ou 
pequeno alcance, com adições, supressões ou modificações. 

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

 
30 
“Um bibliotecário jurídico, ao atender uma demanda que requer pesquisa em uma fonte principal de informação em 
Direito, deve pesquisar na fonte entendida como uma norma geral, escrita, coercitiva, que obedece a um rito peculiar 
de elaboração.”, Assim, é correto afirmar que estará utilizando um(a) 
A) lei.   B) analogia.  C) doutrina.  D) costume.  E) jurisprudência. 

 
31 
“Como intenção principal, a elaboração de índices e resumos objetiva construir _____________ de documentos 
publicados de maneira que possibilite em algum tipo de base de dados a inclusão deles.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) junções  B) ampliações  C) separações  D) representações E) descodificações 

 
32 
O processo de seleção do acervo da informação jurídica torna-se cada vez mais criterioso pelos seguintes fatores, 
EXCETO: 
A) Classificação adotada. 
B) Variedade no formato. 
C) Explosão informacional. 
D) Intensificação da interdisciplinaridade. 
E) Aceleração das mudanças nas leis, emendas constitucionais, decretos etc. 
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33 
Qual termo é reservado em classificação para as classes mais gerais de fenômenos? 
A) Método.  B) Categoria.  C) Atmosfera.  D) Identidade.  E) Relevância. 

 
34 
É correto afirmar que legislação é a 
A) reunião de leis. 
B) política de indexação do Direito. 
C) decisão reiterada por juízes e tribunais. 
D) elaboração teórica sobre outras fontes de informações.  
E) atividade que descreve e explica os atos escritos para aplicação. 

 
35 
Com análise crítica de um documento, o resumo redigido por especialistas, que é chamado também de resenha, quando 
analisa apenas uma determinada edição entre várias denomina-se recensão; é correto afirmar que essas informações 
são relativas ao resumo 
A) crítico.  B) descritivo.  C) informativo.  D) comparativo.  E) argumentativo. 

 
36 
As leis são criadas, ficam velhas e, mesmo inalteradas por um longo período, podem receber conforme assente 
determinado Juízo novo contorno; ao pesquisar, organizar e indexar este tipo de ocorrência está se organizando uma: 
A) Vigência.  B) Atinência.  C) Diligência.  D) Ocorrência.  E) Jurisprudência. 

 
37 
Para fins de classificação, a linguagem normalizada utilizada em sentido amplo na classificação corresponde à 
linguagem 
A) legislativa.  B) eletrônica.  C) significativa.  D) combinativa.  E) documentária. 

 
38 
Sobre Organização Judiciária, a Constituição é a lei mais importante do país. Para garantir os direitos ali consignados, 
o Estado se organiza em poder: 
A) Penal, tributário e processual. 
B) Executivo, legislativo e judiciário. 
C) Cautelar, liminar e extraordinário. 
D) Preliminar, normativo e aplicativo. 
E) Constituído, remanescente e fundamental. 

 
39 
O assunto sem ideia isolada como componente, em linguagem documentária, denomina-se assunto 
A) básico.  B) jurídico.  C) descritivo.  D) normativo.  E) informativo. 

 
40 
Em relação à análise comparada dos sistemas de classificação CDD e CDU, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) Em razão dos dois serem sistemas hierárquicos, as classes partem do princípio da sequência útil, isto quer dizer que, 

do geral para o específico, é uma forma lógica de apresentação dos assuntos. 
(     ) Todo o sistema de classificação deve apresentar um resumo das classes no início das mesmas e em suas principais 

divisões. Os resumos evidenciam a importância relativa de cada assunto e a sequência gradativa entres eles. 
(     ) As notas explicativas compõem todo o bom sistema de classificação, sendo elas gerais ou específicas. 
(     ) Os assuntos devem ser expressados conforme determinados critérios por meio de termos. 
(     ) Símbolos ou sinais representam os assuntos de um sistema de classificação  
A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F.  B) F, V, F, V, F.  C) V, F, V, F, V.  D) V, V, F, V, V.  E) V, V, V, V, V. 
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41 
No Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), as orientações descritas na regra 1.4D6 são para os casos de nome do 
editor, distribuidor etc, ser desconhecido. Assinale, a seguir, a forma correta de apresentação deste item. 
A) Fortaleza : [?]      D) Porto Alegre : [...] 
B) Brasília : [s.n.]      E) Rio de Janeiro : [Sem registro] 
C) Curitiba : [s.l.] 
 

42 
No decorrer de todo o processo jurídico, são geradas informações em forma de documentos que vêm atender ao 
princípio da publicidade, com o intuito de divulgar todo e qualquer ato jurídico-legislativo como requisito para o amplo 
conhecimento e validade legal. Estes documentos gerados são agrupados em três categorias básicas; assinale-as. 
A) Alvará, Circular e Edital.      D) Ementa, Protocolo e Processo. 
B) Acordão, Decisão e Decreto.      E) Legislação, Doutrina e Jurisprudência. 
C) Regimento, Ofício e Mandado. 
 

43 
Com uso de números arábicos a Classificação Decimal de Dewey – CDD e a Classificação Decimal Universal – CDU, de 0 
a 9, o conhecimento humano é dividido em dez 
A) classes.  B) facetas.  C) normas.  D) períodos.  E) elementos. 
 

44 
O sistema instrumento de grande eficiência para aperfeiçoar o processo de execução dos débitos trabalhista denomina-se: 
A) WebLegis.  B) Bacen-Jud.  C) Diário Oficial.  D) Justiça on-line. E) Biblioteca Jurídica. 
 

45 
A notação que apresenta uma sequência de símbolos de mesma espécie com apenas letras ou somente números 
denomina-se: 
A) Pura.   B) Mista.  C) Básica.  D) Ampla.  E) Paralela. 
 

46 
Levantar as necessidade e deficiências da comunidade ou mercado em relação ao desenvolvimento de coleções requer 
utilizar uma técnica de coleta e análise de dados denominada: 
A) Bibliometria crítica.       D) Arranjo bibliográfico. 
B) Estudo de usuários.       E) Arquitetura da informação. 
C) Repertório analítico. 
 

47 
Sobre a terminologia jurídica, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Linguagem legislativa. 

2. Linguagem judiciária, forense ou processual. 

3. Linguagem contratual. 

4. Linguagem doutrinária. 

5. Linguagem cartorária ou notarial. 

(     ) Usada pelos mestres e doutrinadores para aplicar os 
institutos jurídicos e ensinar o direito. 

(     ) Presente nos códigos e demais normas; tem a função de criar 
o direito.  

(     ) Presente nos contratos, com a função de formalizar os 
direitos e obrigações entre as partes contratantes. 

(     ) Utilizada nos processos; sua finidade é aplicar o direito. 
(     ) Usada nos cartórios; sua finalidade é registrar os atos de 

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

48 
O índice que indica os diversos aspectos em que um determinado assunto foi abordado, ou seja, cada faceta do assunto, 
registrando o número ou números que o assunto recebeu em cada classe do esquema, corresponde ao índice 
A) relativo.  B) reflexivo.  C) propositivo.  D) compositivo.  E) colaborativo. 
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49 
Em informação jurídica, o descare é indispensável em função de: 
A) Distribuição percentual do acervo por área. 
B) Forma pelo qual os tribunais interpretam e aplicam as leis. 
C) Espécie documental gerada no contexto público e privado. 
D) Suprimento das necessidades informacionais da instituição. 
E) Abundante produção editorial, decorrente das alterações na legislação em todos os níveis governamentais. 
 

50 
O conjunto de classes e subclasses dispostas hierarquicamente coordenadas e subordinadas por diversas características 
corresponde ao sistema de: 
A) Facetação.  B) Indexação.  C) Sumarização.  D) Computação. E) Classificação. 
 
 

 
 



 



 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada com material transparente. 

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 consultas à legislação, doutrina, jurisprudência ou 
súmula, manuais, artigos científicos, livros, apostilas, anotações, nem o porte de aparelhos eletrônicos como 
máquina calculadora, agenda eletrônica, bip, telefone celular, walkman, MP3/MP4 player, receptor, notebook, 
palmtop, máquina fotográfica, gravadores, tablet, Ipod, Ipad, pendrive, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo ou similares. Caso o candidato, durante a realização das provas, seja surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será o fato ocorrido registrado em ata e o candidato ELIMINADO automaticamente do 

processo de seleção. 

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

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 terminarem, os 

candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 
bebedouros. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) 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). 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 levar o Caderno de Questões a partir dos últimos 30 (trinta) minutos destinados à realização das 

provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito oficial das provas objetivas será publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte e nos sites do www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 (duas) horas após término da 
prova. 

- O prazo para a interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia útil subsequente à data da 
publicação do resultado objeto do recurso. 

- Os recursos deverão ser apresentados ao IDECAN, via endereço eletrônico www.idecan.org.br, clicando no link 
correspondente à “Interposição de Recurso”, disponível até as 23h59 do último dia recursal. O estudante deverá seguir 
as orientações de envio dispostas no endereço eletrônico. 


