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1. Confira a prova

- Sua prova contém 18 (dezoito) páginas impressas, numeradas de dois a dezoito.

- Nesta prova existem 16 (dezesseis) questões de História e 16 (dezesseis) questões de Geografia
impressas nas páginas de 04 a 18.

2. Condições de Execução da Prova

- O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, sendo os 15 (quinze)
minutos iniciais destinados à retirada de dúvidas e os 15 (quinze) minutos finais para preencher o
cartão de respostas.

- Em caso de alguma irregularidade na impressão ou montagem da sua prova,  chame o Fiscal.
Somente nos primeiros 15 (quinze) minutos será possível sanar as dúvidas.

- Nenhum candidato poderá deixar o local da prova antes de decorridos 02 (duas) horas e 20 (vinte)
minutos.

3. Cartão de Respostas

- Para o preenchimento do cartão de respostas,  siga a orientação do Oficial Aplicador.

- Escolha  a  única  resposta  certa  dentre as alternativas apresentadas em cada questão, assinalan-
do-a no cartão de respostas,  com caneta preta.

- Ao terminar, entregue ao Oficial Aplicador ou a um dos Fiscais o cartão de respostas

- O caderno de questões permanecerá no local da prova,  sendo-lhe restituído nas condições
estabelecidas pela Comissão de Aplicação.

Boa Prova!
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InvalidouNenhuma Marcação

Dupla Marcação Invalidou

COMO VOCÊ MARCOU A
SUA OPÇÃO NO ALVÉO-

LO CIRCULAR

A LEITORA ÓTICA A
INTERPRETOU COMO OPÇÃO AVALIADA

Uma Marcação Validou

Nenhuma Marcação Invalidou

OBSERVAÇÃO

Só é válida a opção cuja
intensidade da marcação
seja suficiente para a lei-
tura da sensibilidade e
esteja dentro do limite do
alvéolo circular.

Marcação insuficiente

 Marcação fora do limite
do alvéolo circular

 Marcação insuficiente

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

♦ Consideram-se alvéolos circulares os pequenos círculos vazios do cartão. O candidato os
preencherá com tinta de caneta preta para que o sensor da leitora ótica os detecte como opções de
resposta.

♦ Use apenas caneta  preta para preencher os campos do cartão.

♦ É obrigatório preencher os cinco alvéolos circulares correspondentes aos cinco dígitos do seu
Número de Inscrição, inclusive os que tenham 0 ( zero )  à esquerda.

Exemplo:  0 5 1 0 7    e   não   _ 5 1 0 7    ou  5 1 0 7 _.

♦ Preste bastante atenção no quadro abaixo para evitar que a sua opção, mesmo certa, seja
invalidada pela leitora ótica:

* Leia as instruções constantes do corpo do cartão de respostas.

* Será considerado reprovado no Exame Intelectual e eliminado do Concurso, o candidato que
preencher incorretamente, no cartão de resposta, os alvéolos que correspondem ao seu número de inscri-
ção, no campo para tal destinado, conforme instruções.
































