PROVA TEÓRICA DO PROGRAMA DE ESTÁGIO
REMUNERADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

INFORMÁTICA
Nome do Candidato:

Assinatura do Candidato:

RG do Candidato:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas, contendo 15 questões objetivas e uma
dissertativa correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Matemática
(03 questões), Noções de Informática (03 questões), Conhecimentos específicos (05 questões).
02. Verifique se a impressão e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer
erro, notifique o responsável pela sala.
03. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver
erros, notifique o responsável pela sala.
04. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após
transcorrido o tempo de 30 minutos do seu início, mediante a entrega obrigatória da Folha de
Respostas e da Prova Escrita devidamente preenchidos e assinados, ao responsável da sala.
05. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no
site da Prefeitura Municipal de Varginha, no prazo recursal contra gabarito.
06. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser
assinalada, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. É proibido o uso de quaisquer
corretivos, tais como fita ou tinta.
07. O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. Serão consideradas
nulas as questões cujas alternativas estiverem sem marcação, com marcação a lápis (grafite) e/ou
com marcação de mais de uma alternativa.
08. Esta prova é individual. São vedados o uso de calculadora e qualquer comunicação e troca de
material entre os candidatos, consultas a material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer
espécie.
09. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
10. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e a Prova Escrita. As observações
ou marcações registradas na Prova não serão levadas em consideração.
11) Você dispõe de 02 (duas) horas para responder às questões objetivas e à questão dissertativa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABARITO DO CANDIDATO – RASCUNHO
1
D

2
A

3
D

4
D

5
D

6
C

7
C

8
B

9
D

10
C

11
D

12
C

13
B

14
B

15
A

