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RETIFICADO EM 18/08/2015 

ANEXO III – DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

 

1 – DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS 

1.1- A Prova Objetiva de Aferição será aplicada no dia 23/08/2015, às 09h00min na Escola 
José Gonçalves Mendes localizada à Rua: Joaquim Vieira de Medeiros, em Paranapanema 
SP. 

1.2- A Prova Objetiva de Aferição de Conhecimentos será composta de 30 (trinta) questões, 
sendo que cada questão, de múltipla escolha, valerá 01 ponto, totalizando 30 pontos na 
prova. 

a. A Prova terá caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos 
programáticos constantes do ITEM 03 deste ANEXO, com conteúdos até o nível de 
ensino médio. 

b. A duração da Prova Escrita Objetiva será de 03 (três) horas, incluído o tempo para o 
preenchimento do gabarito-resposta. O controle do tempo de aplicação da prova e as 
informações a respeito do tempo transcorrido, durante sua realização, ficarão a cargo dos 
fiscais da prova. 

1.3- O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova de 
Aferição de Conhecimentos obrigatoriamente munido de: lápis, borracha e caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta, Protocolo de Inscrição e documento de 
identificação original, de acordo com o constante no ITEM 1.5. 

1.4- Os portões de acesso serão abertos às 08h30min e fechados impreterivelmente às 
09h00, ficando impedido de ingressar ao recinto de provas o candidato que chegar ao local de 
prova após o horário estipulado, independentemente do motivo, ainda que de força maior e caso 
fortuito. 

1.5- Serão considerados documentos de identificação hábeis para acesso ao local da prova: 
Cédula de Identidade (original) ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, Carteiras 
oficiais expedidas por Órgãos de Classe e Passaporte, com foto e válidos na data da realização 
das provas. 

1.6- Não serão permitidos o acesso às salas de provas aos candidatos que não apresentarem 
o original de um dos documentos descritos no item 1.5 deste Edital, ou que apresentarem 
documento de identificação, qualquer que seja rasurado, ilegível ou danificado. 

1.7- Não serão permitidas, no dia da realização das Provas, a entrada de candidatos portando 
aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone celular, calculadoras, walkman, notebook, 
receptor, gravador, e outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer a segurança da 
prova de aferição de conhecimentos. Caso o candidato porte qualquer um desses objetos, 
deverá desligar o mesmo e colocá-lo sob a carteira. O descumprimento da presente prescrição 
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude. 

1.8- Não serão permitidas, durante a realização da Prova Escrita de Aferição, a utilização de 
gorros, bonés, óculos escuros e de relógios, cujos objetos deverão ser guardados pelos 
candidatos em local que impeça sua visibilidade. 
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1.9- Durante a realização da Prova Escrita de Aferição não será permitido ao candidato 
ausentar-se do recinto da sala, a não ser em caso especial e desde que acompanhado por um 
componente da equipe de aplicação da Prova.  

1.10- Não haverá segunda chamada para qualquer uma das provas, seja qual for o motivo da 
ausência do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos 
estipulados no Ato de Inscrição do candidato, neste Edital e em outros editais referentes às 
fases desta Prova Objetiva.  

1.11- O não comparecimento do candidato à Prova de Aferição de Conhecimentos acarretará 
sua eliminação do presente processo de seleção e automaticamente excluído do processo 
eleitoral. 

1.12- O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após 01 (uma) hora do início da 
Prova, devendo, antes de se retirar da sala, entregar aos fiscais, o caderno de prova e o 
gabarito de resposta devidamente ASSINADO. 

1.13- Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída 
simultânea dos dois últimos candidatos, os quais deverão assinar a folha de ocorrências da 
aplicação da Prova da respectiva sala. 

1.14- Serão considerados aprovados e habilitados na Prova de Aferição todos os candidatos 
que obtiverem15 acertos, ou seja, 50% dos pontos na prova. 

1.15- O caderno de questões deverá ser devolvido ao final da prova ao fiscal de sala, 
juntamente com o gabarito-resposta devidamente assinado ao fiscal de sala, ficando 
estabelecido que: 

a) Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões 
com duas ou mais alternativas assinaladas e as questões rasuradas.  

b) Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou á 
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema de 
correção, acarretando anulação parcial ou integral da prova daquele candidato. 

1.16- O gabarito Oficial da prova Objetiva estará disponível no site www.directacarreiras.com.br 
a partir das 18h00min do dia seguinte à data da aplicação da respectiva prova, bem como o 
Caderno de Questões que ficará disponível no site em prazo de recurso. 

1.17- Os pontos relativos às questões objetivas que, porventura, forem anuladas, serão 
atribuídos a todos os candidatos que se submeteram à respectiva prova.  

2 – CONDIÇÕES ESPECIAIS  

2.1 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá 
levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda e cuidados com a criança. A candidata nesta condição, que levar a 
criança, e não levar acompanhante para cuidar do recém-nascido/criança será impedida de 
realizar a Prova. 

2.2 - O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada) deverá requerê-la durante o 
período de inscrição, em campo específico da Ficha de Inscrição própria. 

3 – DOS CONTEÚDOS PARA A PROVA 

3.1–A Prova de Aferição de Conhecimentos versará sobre artigos do Estatuto da Criança e do 

http://www.directacarreiras.com.br/
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Adolescente, Língua Portuguesa e Conhecimento Básico de Informática, com conteúdos 
que abranjam até o Nível de Ensino Médio, a saber: 

3.2–  DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA. 
a) LINGUA PORTUGUESA – 10 Questões 

Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome, pronome, 
verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância 
nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação 
de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação 
pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos 
(linguagem figurada), Interpretação de textos. 

 
b) CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA – 05 Questões 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de 
texto Word XP. Conceitos de internet e intranet.  Internet Explorer. Correio eletrônico 
(webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos 
(pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 

 
c) CONHECIMENTO ESPECÍFICO - LEGISLAÇÃO – 15 Questões 

Lei Federal nº 8069/1990 - ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
 

4- DO RESULTADO e APROVAÇÃO 

4.1 - Serão considerados aptos a concorrer no processo eleitoral, apenas os candidatos que 
forem Aprovados e Habilitados na Prova de Aferição e Conhecimentos com a pontuação 
mínima exigida e forem declarados APTOS pela Avaliação Psicológica.  
4.2 - A relação dos candidatos habilitados na Prova de Aferição de Conhecimentos será 
ordenada em ordem alfabética independente dos valores de pontuação obtidos durante o 
processo e divulgada até o dia 31 de Agosto de 2015 por afixação na sede do Conselho 
Tutelar, na Câmara Municipal e no átrio da Prefeitura Municipal e Departamento de 
Assistência Social em local aberto de fácil acesso ao público e comunicado oficialmente ao 
Ministério Público. 

5 - DOS RECURSOS 

5.1 - O candidato poderá apresentar, sempre de forma fundamentada, impugnação, pedido de 
revisão ou recurso, conforme for o caso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas, 
respectivamente, a partir: 

a) Do Edital a partir do início das inscrições 
b) Da aplicação da Prova de Aferição de Conhecimentos; 
c) Da divulgação dos Gabaritos Oficiais; 
d) Da publicação dos Resultados da Prova Escrita de Conhecimentos e Títulos; 
e) Da divulgação dos candidatos Habilitados; 

5.2 - No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase 
subsequente da prova de aferição de conhecimentos. 

5.3 - O recurso deverá ser apresentado com a argumentação lógica e consistente; 

5.4 - Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão 
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preliminarmente indeferidos.  
5.5 - O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases da 
prova de Prova de Aferição de Conhecimentos, deverá proceder da seguinte maneira: 
a) Acessar o site www.directacarreiras.com.br 
b) Clicar sobre Processo de Seleção: Edital nº 01/2015 CMDCA – PARANAPANEMA - SP 
c) Localizar o botão “RECURSO” (que somente estará visível se estiver dentro do prazo 

disponível para algum tipo de recurso). 
d) Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso. 
e) Clicar em enviar. 
 
5.6 - Não serão aceitos recursos que: 
a) Estejam em desacordo como edital e este anexo. 
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa. 
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente. 
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente. 

5.7 - Os recursos deste Processo de Seleção serão apreciados pela Banca Examinadora da 
Empresa contratada especialmente para aplicação da prova e ou pela Comissão 
Temporária Organizadora, nomeada pelo CMDCA que os julgará em até 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da data do recebimento dos recursos.  

a) O resultado dos recursos será dado a conhecer, coletivamente, mediante divulgação no 
mural da Prefeitura Municipal.  

b) Os candidatos recorrentes não serão comunicados individualmente do resultado dos 
recursos, que ficarão disponíveis nos autos do próprio recurso e disponíveis junto à 
Comissão Organizadora. 

5.8 - Não será enviada nenhuma comunicação à residência do candidato em fase alguma da 
prova de aferição de conhecimentos.  

5.9 - Não caberá pedido de reconsideração ou de revisão de resultado de recurso. 

5.10 - Se do recurso resultar em anulação de alguma questão da prova, a pontuação 
correspondente será atribuída a todos os candidatos independentemente de terem 
recorrido.  

http://www.directacarreiras.com.br/

