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ANEXO I – NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

Na realização da prova escrita, o candidato deverá observar os seguintes aspectos, sob pena de 

desclassificação do certame: 

1.1 Comparecer no local da prova, com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do início da mesma, 

portando, obrigatoriamente, documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta 

esferográfica com tinta azul ou preta. 

1.2 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de identificação e pelo Corpo de Bombeiros Militares; 

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); 

passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 

expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 

nacional de habilitação (somente no modelo novo, com foto). 

1.3 Não será considerado como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitores, 

carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 

identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. 

1.4 Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas, nem protocolos de 

entrega de documentos. 

1.5 Não será admitido o ingresso de candidatos na sala de realização das provas após o horário fixado para o 

seu inicio. 

1.6 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de anotações, impressos ou qualquer material de consulta, inclusive consulta a livros 

doutrinários e a manuais. 

1.7 Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de quaisquer equipamentos que permitam o 

armazenamento ou comunicação de dados e informações. 

1.8 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas. 

1.9 Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento na Prova Escrita implicará na 

imediata eliminação do candidato. 

1.10 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em 

virtude do afastamento do candidato da sala onde está sendo aplicada a Prova Escrita. 

1.11 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 

das provas ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de 

avaliação das provas. 

1.12 A Prova será escrita, terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 3 (três) horas e será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 alternativas (a, b, c, d), 

possuindo somente uma alternativa correta, na forma abaixo: 

1.12.1 Para os cargos de estagiário: 

Matérias Numero de Questões Peso de Cada Questão 

Conhecimentos Gerais /  
Atualidades 

5  
0,5 

Raciocínio Lógico 5 

Língua Portuguesa 10 
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1.13 Somente serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem na prova escrita, nota superior 

a 3,00 (três) pontos. 

1.14 O(s) envelope(s) contendo as provas será aberto por 2 (dois) candidatos, que comprovarão os 

respectivos lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de abertura do(s) mesmo(s). 

1.15 Todas as respostas da prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta. Será atribuída 

pontuação 0,00 (zero) à questão de Prova Escrita que contiver mais de uma, ou nenhuma resposta 

assinalada, ou que contiver emenda ou rasura. 

1.16 O preenchimento do cartão resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 

proceder de conformidade com as instruções especificadas. Não haverá substituição do Cartão Resposta 

por erro do candidato. 

1.17 Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas 

corretamente por todos os candidatos. 

1.18 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local. O candidato que não concluiu a 

prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já a efetuaram. 

1.19 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Cartão-Resposta 

devidamente preenchido. 

1.20 No local da prova, os 3 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais 

assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos cartões-

resposta, cujas irregularidades serão apontadas no referido Termo, e assinarão o lacre dos envelopes em 

que forem guardados os gabaritos e as provas. 

 


