PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
CONCURSO PÚBLICO 002/2018

SECRETÁRIO DE ESCOLA
NOME DO CANDIDATO

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
•

Este caderno contém 50 questões objetivas, numeradas de 1 a 50, conforme segue:
-

•
•
•
•
•
•
•

LÍNGUA PORTUGUESA / INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: 25 questões
MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO: 10 questões
CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES: 05 questões
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 10 questões

Ao receber este caderno, confirme se o emprego que você concorre é o mencionado no
alto desta capa e se coincide com o rodapé de todas as páginas posteriores.
Caso o caderno não esteja completo, solicite imediatamente ao fiscal de sala a
substituição.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos.
Você terá 4 horas para a realização da prova, incluído o tempo para preenchimento da
Folha de Respostas.
O tempo mínimo de permanência em sala é de 1 hora e 30 minutos.
Ao sair, você entregará ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS e este caderno, podendo levar
apenas o rascunho de gabarito, para futura conferência.
ATENÇÃO:

•
•
•
•
•
•

Responda a todas as questões.
Cada questão apresenta quatro alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Para cada questão existe apenas UMA alternativa correta.
Mais de uma letra assinalada implicará anulação da questão.
As respostas deverão ser marcadas na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.
Na FOLHA DE RESPOSTAS você deve observar atentamente o número da questão e
marcar a letra correspondente à resposta que julga ser correta, preenchendo todo o
espaço compreendido pelo retângulo, utilizando-se da caneta esferográfica.
EXEMPLO:

•
•

A

B

C

D

Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
Utilize somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

AGUARDE O SINAL PARA O INÍCIO DA PROVA

