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INSTRUÇÕES GERAIS 

1. Você está recebendo a prova prática e discursiva.

2.  A duração da prova é  de  2 horas e  15 minutos  para impressão e 10 minutos  para

distribuição do material e explicações necessárias.

3. Os dois últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente

poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas e lacre da

folha de identificação.

4. Confira atentamente se este caderno de perguntas contém uma parte prática e uma parte

discursiva.

4.1. A prova prática é constituída de dois problemas para análise do candidato e tomada da

medida que entender cabível.

4.2. A prova discursiva será composta de 2 (duas) questões elaboradas de tema pertinente à

criança e ao adolescente.

5. A resposta da prova prática e discursiva deverá ser digitada no computador que lhe foi

cedido, e ao término, dentro do prazo acima, solicitar impressão, que será por comando do

candidato.

5.1.  Assim  que  impressa  as  folhas  de  respostas,  o  candidato  deverá  acompanhar  o

etiquetamento de suas folhas de respostas e ficha de identificação.

6.  Conhecimentos de informática serão observados e  valerão nota,  assim como,  a  correta

escrita e utilização da ortografia brasileira.

7. A prova prática deverá ser resolvida em uma página e a discursiva em outra, devendo o

candidato observar que as respostas deverão ser feitas em duas laudas,  uma para a prova

prática  e  outra  para  prova  discursiva.  Se  impressa  mais  de  duas  laudas,  a  terceira  será

desconsiderada.

8.  A configuração  a  ser  utilizada  e  observada  pelo  candidato  será  a  prevista  no  Edital

002/2015.

9. Em nenhuma hipótese o candidato deverá se identificar na prova, sob pena de eliminação.

10. Qualquer dúvida deverá ser dirimida diretamente com um dos membros da Comissão.

Boa Prova!


