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                                         CADERNO DE QUESTÕES                              Tipo de Prova Azul 
                                                                                   Técnico Operacional III ð Agrícola                           Nível Médio e Técnico 

186 

 
NOME DO CANDIDATO  No. INSCRIÇÃO  CÓD. CARGO  SALA  ORDEM  

     
 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 
ü Confira, com máxima atenção, o Caderno de Questões, observando o número de questões contidas e se há defeito(s) de encadernação 

e/ou de impressão que dificultem a leitura. Caso haja, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

ü Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento de identidade e cargo) constantes na 

Folha de Respostas estão corretos.  E havendo falhas na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

ü Use apenas caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. 

ü A prova terá duração máxima de 4h (quatro horas): tempo para responder a todas as Questões da Prova Objetiva, preencher a Folha de 

Respostas e o Gabarito que faz parte desta capa. 

ü Tempo mínimo de permanência em sala após início das provas: 3h (três horas). 

ü O Caderno de Questões somente poderá ser levado 30 (trinta) minutos antes do término do tempo determinado para a realização da 

prova. 

ü Para cada questão de múltipla escolha, há apenas uma resposta correta. 

ü Use todos os espaços em branco do caderno de questões para rascunho. 

ü A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma, será substituída.   

ü Assine a Folha de Respostas no espaço apropriado. 

ü Não ultrapasse o limite dos alvéolos no gabarito da Folha de Respostas.   

ü Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal. 

ü A embalagem que guarda todos os aparelhos de uso não permitidos só poderá ser aberta fora do prédio de aplicação das provas. 

ü Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas, sendo passíveis de sanções contidas no Edital, caso não obedecidas. 
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