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CCAARRGGOO::  AAGGEENNTTEE  CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  
 
Texto 

Vacinação contra a gripe começa nesta terça-feira 
 

Até 9 de maio, poderão ser imunizadas pela rede pública pessoas do grupo prioritário.  

Ministério da Saúde pretende vacinar 49,6 milhões de indivíduos. 
 

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta terça-feira e se estenderá até o dia 9 de maio. 
Durante esse período, poderão ser imunizadas crianças de seis meses a menos de cinco anos de idade, pessoas com 
mais de 60 anos, indígenas, profissionais de saúde e do sistema prisional, população carcerária, gestantes, mulheres até 
45 dias depois do parto e doentes crônicos (como obesos, diabéticos e pessoas com insuficiência cardíaca). A meta do 
Ministério da Saúde é vacinar 80% do público-alvo da campanha, o equivalente a 49,6 milhões de pessoas. 

A vacina oferece proteção contra três tipos do vírus influenza: o B, o H1N1 e o H3N2. Como o vírus da gripe é 

mutante, a vacina contra a doença também varia a cada ano. Por isso, pessoas do grupo prioritário que já foram 
imunizadas anteriormente devem ser vacinadas de novo em 2014. 

A principal mudança da campanha deste ano em relação a 2013 foi a ampliação da faixa etária de crianças que 
podem ser imunizadas – passou de seis meses a dois anos para seis meses a cinco anos. Pacientes com doença crônica 
precisam apresentar uma prescrição médica para que possam ser imunizados.  

O Ministério da Saúde garante que a vacina é segura e incapaz de desencadear uma gripe. Serão distribuídas 53,5 
milhões de doses em todo o país.  

As pessoas que não fazem parte do público-alvo da campanha podem ser imunizadas em clínicas da rede privada. 
A vacina, no entanto, não é recomendada a determinados grupos – como crianças com menos de seis meses e pessoas 
que já apresentaram reação alérgica grave à vacina. 

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/vacinacao-contra-a-gripe-comeca-nesta-terca-feira.) 

 

01 
De acordo com o texto, o Ministério da Saúde assegura que a vacina contra a gripe 
A) não varia a cada ano. 
B) se estenderá até junho deste ano. 

C) não é recomendada à população carcerária. 
D) é segura e incapaz de desencadear uma gripe. 
E) oferece proteção contra o H1N1, H3N2 e febre amarela. 
 

02 
Segundo as ideias do texto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O vírus da gripe é mutante. 
B) Pacientes com doença crônica precisam apresentar uma prescrição médica para que possam ser imunizados.  
C) As pessoas que não fazem parte do público-alvo da campanha podem ser imunizadas em clínicas da rede privada. 

D) Pessoas do grupo prioritário que já foram imunizadas anteriormente não devem ser vacinadas novamente neste ano. 
E) A principal mudança da campanha deste ano em relação a 2013 foi a ampliação da faixa etária de crianças que 

podem ser imunizadas. 
 

03 
De acordo com o texto, poderão ser imunizados, EXCETO: 
A) Indígenas.        D) Profissionais de saúde. 
B) Gestantes.        E) Pessoas com mais de 60 anos. 
C) Recém-nascidos. 
 

04 
Em “A vacina, no entanto, não é recomendada a determinados grupos...” (5º§), a expressão destacada expressa ideia  
A) contrária.        D) de consequência. 

B) de escolha.        E) de um fato inesperado. 
C) de oposição. 
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05 
No trecho “A principal mudança da campanha deste ano em relação a 2013 foi a ampliação da faixa etária de crianças 

que podem ser imunizadas – passou de seis meses a dois anos para seis meses a cinco anos.” (3º§), o travessão foi 
utilizado para 

A) omitir parte do texto.      D) indicar possibilidade de alternativa de leitura. 
B) substituir os dois pontos.      E) marcar a mudança de interlocutor nos diálogos. 
C) separar expressão intercalada. 

 
06 
Em “A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% do público-alvo da campanha, o equivalente a 49,6 milhões de 

pessoas.” (1º§), a palavra destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por 
A) alteração.  B) finalidade.  C) capacidade.  D) propagação.  E) recomendação. 

 
07 
No trecho “O Ministério da Saúde garante que a vacina é segura e incapaz de desencadear uma gripe.” (4º§), a 
palavra destacada apresenta como significado correto 
A) vacinar.  B) ampliar.  C) imunizar.  D) provocar.  E) defender. 

 
08 
Assinale a alternativa que apresenta um advérbio que exprime circunstância de tempo. 
A) “Serão distribuídas 53,5 milhões de doses em todo o país.” (4º§) 
B) “A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta terça-feira e se estenderá até o dia 9 de maio.” (1º§) 
C)  “Pacientes com doença crônica precisam apresentar uma prescrição médica para que possam ser imunizados.” (3º§) 
D)  “As pessoas que não fazem parte do público-alvo da campanha podem ser imunizadas em clínicas da rede privada.” (5º§) 
E) “Por isso, pessoas do grupo prioritário que já foram imunizadas anteriormente devem ser vacinadas de novo em 

2014.” (2º§) 

 
09 
Em “A vacina, no entanto, não é recomendada a determinados grupos – como crianças com menos de seis meses e 

pessoas que já apresentaram reação alérgica grave à vacina.” (5º§), as palavras destacadas podem ser classificadas, 
respectivamente, como 

A) adjetivo, artigo e conjunção.      D) advérbio, pronome e preposição. 
B) substantivo, verbo e adjetivo.     E) preposição, pronome e substantivo. 
C) verbo, substantivo e pronome. 

 
10 
A palavra “ministério”, transcrita do texto, é acentuada pela mesma razão que a palavra 
A) vírus.  B) clínica.  C) saúde.  D) período.  E) prioritário. 

 
SAÚDE PÚBLICA 

 

11 
Sabe-se que a saúde é um dever do Estado. Dessa forma, NÃO se exclui do direito à saúde: 
I. A família. 
II. As pessoas. 
III. A sociedade. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) III, apenas.  D) I e II, apenas.  E) II e III, apenas.                                                                                    

 
12 
“Avalia o número de casos de uma doença em relação a uma população exposta.” Trata-se do coeficiente de 
A) letalidade.       D) mortalidade geral.  
B) incidência.       E) mortalidade infantil. 
C) prevalência.   
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13 
A mortalidade infantil é um indicador de saúde de extrema relevância, pois verifica óbitos de crianças de  
A) 5 anos.   B) 0 a 1 ano.   C) 0 a 2 anos.   D) 0 a 4 anos.   E) 0 a 12 anos.  
 
Leia o trecho para responder às questões 14 e 15. 
 

As doenças de notificação compulsória são de grande relevância para a saúde pública. Seu controle deve ser feito de 
forma integrada com os serviços de vigilância em saúde, pois representam riscos epidemiológicos. 

 
14 
Dentre as doenças relacionadas, assinale a de notificação compulsória. 
A) Rubéola.  B) Amebíase.  C) Pediculose.  D) Ascaridíase.  E) Toxoplasmose. 

 
15 
Dentre as seguintes doenças de notificação compulsória, assinale a que NÃO apresenta controle vacinal. 
A) Dengue.  B) Sarampo.  C) Caxumba.  D) Meningite.  E) Tuberculose. 

 
16 
O controle de produtos e serviços que possam implicar junto à saúde da população é feito 
A) pelo PROCON.      D) por Serviços Sociais de Fiscalização. 
B) pela Vigilância Sanitária.      E) por Serviços de Controle de Preços da Prefeitura. 
C) pela Vigilância Epidemiológica.  

 
17 
O controle de “moluscos” hospedeiros intermediários é uma medida de controle de uma importante endemia brasileira, 
denominada 
A) dengue.  B) leptospirose.  C) leishmaniose . D) febre amarela. E) esquistossomose.      

 
18 
Assinale a alternativa que apresenta doenças endêmicas, cujas medidas de prevenção se baseiam em controle de 
vetores. 
A) Dengue, toxoplasmose e rubéola.       D) Doença de Chagas, dengue e leishmaniose. 
B) Febre amarela, rubéola e sarampo.    E) Sarampo, febre amarela e doença de Chagas. 
C) HIV, leishmaniose e febre amarela. 
 
Leia o trecho para responder às questões 19 e 20. 
 

É um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) 
com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e 
qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde.  

 
19 
É correto afirmar que esse conjunto de reformas denomina-se 
A) ESF.        D) Participação Popular.  
B) SUS.        E) Programa de Atenção Pública. 
C) Pacto pela Saúde.                                                                                               

 
20 
A implementação das reformas citadas se dá pela 
I. adesão municipal. 
II. adesão federal. 
III. adesão estadual. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) III, apenas.  E) I e III, apenas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21 
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis nº 8.080/90 
(Lei Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a finalidade de 
A) atender sem cobrança somente casos de urgência e emergência.  
B) atender a somente cidadãos que não possuam plano de saúde privado.  
C) realizar atendimento somente em crianças, gestantes, idosos e deficientes físicos. 
D) realizar atendimento apenas com o objetivo de prevenção de doenças, como imunizações através de vacinas. 
E) alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público 

a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro.                                                                                                 
 

22 
O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)  foi implantado em 1998, em substituição ao Sistema de Informação 
do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (SIPACS), para o acompanhamento das ações e dos resultados das 
atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF). São papéis do SIAB, EXCETO:  
A) Informar sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento.  
B) Uma vez realizadas as fichas, não é necessário atualizá-las, pois os dados foram conferidos no momento do cadastra-

mento. 
C) Produzir indicadores capazes de cobrir todo o ciclo de organização das ações de saúde a partir da identificação de 

problemas.                                                                                                
D) Utilizar instrumentos como ficha de cadastro das famílias e de levantamento de dados sócio-sanitários preenchidas pelo 

Agente Comunitário de Saúde (ACS). 
E) Preencher fichas de acompanhamento de grupos de risco e de problemas de saúde prioritários realizadas mensalmente 

pelos Agentes Comunitários de Saúde. 
 

23 
A Lei nº 11.350/2006, que regulamenta o §5o do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal e 
dá outras providências, sendo consideradas as seguintes atividades do agente comunitário de saúde, na sua área de 
atuação, EXCETO:  
A) Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva.                                                                                            
B) Verificar glicemia capilar sempre que visitar pacientes diabéticos. 
C) Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade. 
D) Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família. 
E) Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. 
 

24 
O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do Agente Comunitário de Saúde 
(ACS). Os problemas que surgem durante a infância são consequências para os indivíduos e a atuação do ACS 
contribui para minimizar o aparecimento desses problemas. Sobre as orientações que devem ser dadas durante a 
visita domiciliar às famílias em que há crianças, analise. 
I. Verificar os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta da criança. 
II. Aplicar as vacinas BCG e hepatite B, caso ainda não tenham sido feitas. 
III. Agendar a consulta de acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS). 
IV. Verificar se já foi realizado o teste do pezinho. 
V. Observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III, IV e V.       D) II, IV e V, apenas.  
B) I, II e III, apenas.      E) I, III, IV e V, apenas. 
C) II, III e V, apenas.  
 

25 
A cidade de Duque de Caxias está inserida, geograficamente, 
A) no Vale Verde.      D) no Vale das Acácias. 
B) na Serra do Cipó.      E) nas proximidades da Serra dos Órgãos. 
C) na Serra da Lapinha. 



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS/RJ 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde (01-T) 
Prova aplicada em 18/05/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 19/05/2014. 

- 6 -

26 
Doenças crônicas são aquelas que demoram meses ou até anos para se manifestar; surgindo às vezes, complicações. 
Deve-se identificar e mapear com a equipe de saúde, quais são as doenças crônicas mais frequentes no território de 
atuação da equipe e oferecer estratégias para a sua abordagem. Assinale como o agente comunitário de saúde pode 
atuar em relação às pessoas com diagnóstico de hipertensão arterial. 
A) Prescrever uma dieta saudável. 
B) Aferir a pressão arterial em toda visita domiciliar. 
C) Não permitir que os pacientes faltosos continuem no programa. 
D) Orientar quanto à medicação correta, alterando-a, se necessário. 
E) Identificar os hipertensos de sua área de atuação e preencher a ficha B-HA do SIAB (Sistema de Informação de 

Atenção Básica).  

 
27 

As principais causas de deficiências nos adolescentes e adultos estão na maioria dos casos relacionadas a causas 
evitáveis. Há, portanto, uma grande necessidade de ações preventivas. O agente comunitário de saúde é um importante 
orientador na comunidade. Em relação ao atendimento da pessoa com deficiência, são objetivos principais de atenção 
da equipe de saúde, EXCETO: 
A) Dar orientações de como agir com uma pessoa portadora de deficiência visual. 
B) Retirar as pessoas deficientes das atividades diárias, deixando-as separadas dos demais familiares. 
C) Propor ações de reabilitação, incluindo a aquisição de equipamentos necessários para a sua autonomia e reabilitação. 
D) Orientar as famílias e pessoas das comunidades a observarem alguns sinais que podem ser indícios de deficiência física. 
E) Identificar os recursos comunitários que favoreçam o processo de inclusão social plena da pessoa com deficiência visual. 

 
28 
Atualmente, a dengue, doença infecciosa febril aguda causada pelo mosquito Aedes aegypti, é uma das doenças mais 
frequentes no Brasil, atingindo a população de todos os Estados, independentemente de classe social. Além das 
atribuições gerais, há algumas específicas por agravo. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Medicar o paciente o mais rápido possível, caso perceba sinais graves da dengue. 
B) Orientar e acompanhar o morador na retirada, destruição ou vedação de objetos que possam se transformar em 

criadouros de mosquitos.  
C) Conhecer sinais e sintomas da dengue, identificar as pessoas que a apresentar e orientar para que procurem a 

Unidade Básica de Saúde. 
D) Vistoriar a casa e o quintal, acompanhado pelo morador, para identificar locais de existência de objetos que sejam ou 

possam se transformar em criadouros de mosquito transmissor da dengue. 
E) Comunicar à Unidade Básica de Saúde e ao agente de combate a endemia a existência de criadouros de larvas e/ou 

do mosquito transmissor da dengue que dependam de tratamento químico/biológico, da interferência da vigilância 
sanitária ou de outras intervenções do poder público. 

 
29 
De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), a Vigilância Epidemiológica (VE) é definida como um conjunto 
de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes 
e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças e agravos. Assim, para atender à sua finalidade, a VE deve ser alimentada com informações sobre 
as doenças e os agravos que estão sob vigilância, ou que possam ocorrer de modo inusitado. Sobre as doenças de 
notificação compulsória, analise. 
I. Malária. 
II. Dengue. 
III. Hanseníase. 
IV. Tuberculose. 
V. Apendicite. 
VI. Hepatites virais. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) II, III, IV e V.  B) III, IV, V e VI.  C) I, II, III, IV e V. D) I, II, III, V e VI. E) I, II, III, IV e VI. 

 



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS/RJ 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde (01-T) 
Prova aplicada em 18/05/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 19/05/2014. 

- 7 -

30 
De acordo com a Portaria nº 2.488/2011, o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve ser suficiente para 
cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da 
Família. Este espaço geográfico delimitado corresponde à área de atuação de um agente comunitário de saúde e 
denomina-se 
A) área.   B) anexos.  C) domicílio.  D) microárea.  E) peridomicílio. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

31 
O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com 8.514.876 km2. O país possui um litoral com 
7.367 km, banhado a leste pelo oceano Atlântico. O contorno da costa brasileira aumenta para 9.200 km se forem 
consideradas as saliências e reentrâncias do litoral. São exemplos de Unidades Federativas (Estados) que possuem o 
litoral em parte de seu território, EXCETO: 
A) Rondônia.       D) Santa Catarina.  
B) São Paulo.       E) Rio Grande do Sul.  
C) Pernambuco.   

 
32 
“Atraídos pelo crescimento econômico e pelas grandes obras de infraestrutura que preparam o país para a Copa do 
Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, o Brasil tem recebido uma grande onda migratória desse país caribenho que 
foi devastado por um terremoto em janeiro de 2010, sendo considerado um dos países mais pobres do mundo.” Os 
imigrantes destacados anteriormente são os 
A) chilenos.  B) cubanos.  C) haitianos.  D) peruanos.  E) jamaicanos. 

 
33 
“Ficou conhecido e popularizado como esquema de compra de votos de parlamentares, deflagrado no primeiro 
mandato do governo de Luís Inácio Lula da Silva.” Trata-se do(a) 
A) Mensalão.       D) Operação Navalha. 
B) Sanguessuga.      E) Vampiros da Saúde. 
C) Máfia dos Fiscais. 

 
34 
“O derramamento de sangue que ocorreu neste país do leste europeu, em fevereiro deste ano, trouxe o risco de 
intensificar tanto os rachas internos quanto a tensão diplomática entre vários países envolvidos na crise local. Dentro 
do país, mesmo que os protestos sejam mais complexos que uma simples divisão entre o Leste e Oeste, a violência 
pode facilmente puxar os cidadãos para o extremo da questão.” O país relatado que encontra-se em crise no leste 
europeu é a 
A) Itália.  B) Grécia.  C) França.  D) Polônia.  E) Ucrânia. 

 
35 
De quatro em quatro anos, seleções de futebol de diversos países do mundo se reúnem para disputar a Copa do Mundo 
de Futebol. A competição foi criada pelo francês Jules Rimet, em 1928, após ter assumido o comando da instituição mais 
importante do futebol mundial: a FIFA (Federation International Football Association). Em 2014, a Copa do Mundo será 
realizada no Brasil. O próximo país a sediar a Copa do Mundo, que acontecerá em 2018, anunciado pela FIFA será  
A) Japão.  B) Rússia.  C) Argentina.  D) Dinamarca.  E) Estados Unidos. 

 
36 
“Há exatamente duas décadas, o governo brasileiro aprovava a medida provisória de número 434, criando a Unidade 
Real de Valor (URV), que começou a valer em 1º de março do mesmo ano. Lançada no período de transição entre o 
Cruzeiro Real e o Real, a medida de valor foi um estágio para a implementação da nova moeda. Ela garantia uma 
estabilização dos valores dos produtos, funcionava como uma referência de preços, embora tivesse variação diária.” 
Em que ano o Plano Real entrou em vigor? 
A) 1980.  B) 1990.  C) 1992.  D) 1994.  E) 2004. 
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37 
“Em 1976, em parceria com o igualmente genial Steve Wozniak, _________________ fundou a Apple. Idolatrado 
pelos consumidores de seus produtos e por boa parte dos funcionários da empresa, que fundou em uma garagem no 
Vale do Silício, na Califórnia, e ajudou a transformar na maior companhia de capital aberto do mundo em valor de 
mercado, foi um dos maiores defensores da popularização da tecnologia.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) Bill Gates       D) Neil Armstrong  
B) Bill Clinton       E) Edward Snowden 
C) Steven Jobs   

 
38 
Antes de Brasília ser construída para ser a capital do Brasil, outras duas cidades já tinham sido sede do governo. A 
primeira foi fundada em 1549 pelo primeiro governador do Brasil, Tomé de Souza, e, no ano de 1763, no governo do 
Marquês de Pombal, a capital foi transferida devido à preocupação da Coroa Portuguesa em administrar a riqueza da 
época – ouro –, o qual ficava na região de Minas Gerais. As cidades que foram capitais do Brasil, respectivamente, 
antes de Brasília são 
A) Vitória e Salvador.      D) Salvador e Rio de Janeiro. 
B) Recife e Minas Gerais.     E) São Paulo e Rio de Janeiro.                                                                                                
C) Salvador e Minas Gerais.   

 
39 
O desenvolvimento e o crescimento dos centros urbanos, muitas vezes, não ocorrem de maneira planejada, ocasio-
nando vários transtornos para seus habitantes. Alguns desses problemas são de grandeza ambiental e atrapalham as 
atividades da vida humana nesses locais. Tais problemas ambientais são causados por diversos fatores, principalmente 
pela ação do homem. São exemplos de problemas ambientais, EXCETO: 
A) Efeito estufa.       D) Poluição visual e sonora. 
B) Poluição do ar.      E) Áreas de reflorestamento. 
C) Poluição das águas. 

 
40 
A Campanha da Fraternidade é uma campanha realizada anualmente pela Igreja Católica Apostólica Romana, no Brasil, 
sempre no período da Quaresma. Seu objetivo é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade em relação a 
um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. A campanha é coordenada 
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O cardeal Dom Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, 
apresentou a campanha da fraternidade deste ano em uma missa solene na Basílica de Aparecida, no interior de São 
Paulo. O tema deste ano é 
A) Fraternidade e Juventude.     D) Fraternidade e Tráfico Humano. 
B) Fraternidade e Fome Mundial.    E) Fraternidade e Vida no Planeta. 
C) Fraternidade e Respeito Racial.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 

local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de 

alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término 

da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única 
resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 

realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Processo Seletivo Simplificado e, caso se negue, deverá 

ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo 

coordenador da unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, nos sites www.idecan.org.br e 

www.duquedecaxias.rj.gov.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Processo Seletivo Simplificado no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo Simplificado. 


