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QUADRO III 
 

 
AS INSTRUÇÕES A SEGUIR SERÃO UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
DO DIA 20.04.2014. 
 
ANTES DO INÍCIO DE SUA PROVA LEIA COM ATENÇÃO
 
- Verifique se o conjunto de páginas que compõe sua prova está completo.
- Leia atentamente para responder corretamente as questões formuladas.
- Caso haja alguma dúvida, o candidato deverá solicitar ao fiscal a presença do 
coordenador do Concurso. 
- Nas questões formuladas só existe
marcar a alternativa com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, quando tiver absoluta 
certeza da resposta. 
- NÃO USAR LÁPIS para marcar o Cartão Resposta.
 
 
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA
 

- Após ter respondido a prova, transfira as respostas para o Cartão Resposta, marcando 

apenas uma opção conforme instrução a seguir: 

 
- Não poderá haver rasuras no Cartão Resposta; caso isto aconteça, o cartão resposta 
será anulado. 
- A não observância destas instruções ensejará a eliminação do candidato deste 
concurso. 
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QUADRO III - INSTRUÇÕES 

 

AS INSTRUÇÕES A SEGUIR SERÃO UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

ANTES DO INÍCIO DE SUA PROVA LEIA COM ATENÇÃO 

páginas que compõe sua prova está completo. 
Leia atentamente para responder corretamente as questões formuladas. 
Caso haja alguma dúvida, o candidato deverá solicitar ao fiscal a presença do 

Nas questões formuladas só existe uma alternativa correta. O candidato só deverá 
marcar a alternativa com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, quando tiver absoluta 

NÃO USAR LÁPIS para marcar o Cartão Resposta. 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

Após ter respondido a prova, transfira as respostas para o Cartão Resposta, marcando 

apenas uma opção conforme instrução a seguir: 01-  

Não poderá haver rasuras no Cartão Resposta; caso isto aconteça, o cartão resposta 

ância destas instruções ensejará a eliminação do candidato deste 
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Caso haja alguma dúvida, o candidato deverá solicitar ao fiscal a presença do 

uma alternativa correta. O candidato só deverá 
marcar a alternativa com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, quando tiver absoluta 

Após ter respondido a prova, transfira as respostas para o Cartão Resposta, marcando 

Não poderá haver rasuras no Cartão Resposta; caso isto aconteça, o cartão resposta 

ância destas instruções ensejará a eliminação do candidato deste 


