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Agente de pequisa do IBGE:
229 vagas para Belo Horizonte

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística oferecerá, em breve, 7.825 vagas temporárias em todo o país, visando às
pesquisas econômicas e sociais. Oportunidades para os níveis médio e superior, com vencimentos de até R$5.058. PÁGINA 5

Quem deseja fazer parte dos quadros de pessoal do Poder Legislativo em Minas Gerais poderá participar em breve dos
concursos para a Câmara de Belo Horizonte e a Assembleia Legislativa. Serão oferecidas vagas imediatas e cadastro em cargos dos
níveis médio, médo/técnico e superior. Destaque para técnico legislativo, que proporciona remuneração de R$4.878. . . . . PÁGINA 12

TÉCNICO LEGISLATIVO:
CONCURSO PARA 2º GRAU.

SALÁRIO DE R$4.878
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Juiz de Fora:
novo teste para
seus estudos

Página 10

INSS: veja gabaritos oficiais
Saíram os gabaritos das provas do concurso para técnico do Instituto Nacional do Seguro Social, aplicadas dia 15 de maio. PÁGINA 3

A Minas Gerais Administração e Serviços, vinculada ao governo do Estado de Minas, já inscreve
no processo seletivo com vagas imediatas e cadastro de reserva em cargos de 1º e 2º graus, para lotação
em Belo Horizonte. Vencimentos iniciais de até R$2.456 mensais. Veja tabela de cargos. PÁGINA 10

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

ESTADO DE MINAS: SAIU
EDITAL PARA 1º E 2º GRAUS

INSCRIÇÕES PARA BELO HORIZONTE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CÂMARA DE BH

OFERTA DE VAGAS TAMBÉM PARA NÍVEL SUPERIOR

Grande Belo Horizonte: saiu
concurso para 1º, 2º e 3º graus
Igarapé, São Joaquim de Bicas, Itabirito e Prudente de Morais, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, realizam concursos para 256 vagas e cadastro em cargos de todos
os níveis de escolaridade. Vencimentos iniciais de até R$4.426. Páginas 9 e 11

Curta nossa página no

Siga também, o
Jornal FOLHA DIRIGIDA no

Twitter: twitter.com/
Folha_Dirigida

www.facebook.com/FolhaDirigida
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Corte pedagógico
O corte de 4 mil funcionários
comissionados, até o fim do
ano, anunciado como uma das
primeiras medidas do governo
interino de Michel Temer, terá
magro resultado prático, pou-
co contribuindo para o ajuste
das contas públicas, mas seu
valor simbólico será significa-
tivo, demonstrando disposição
para acertar. Página 6

NOVOS

TJ-MG: veja
novo teste para
2º grau. R$3.238
Para orientação dos interessa-
dos no novo concurso para o TJ-
MG, veja teste especial elabo-
rado por especialista em con-
curso. Página 7

Bicas: prazo
começa no dia
3 de junho
Prefeitura de Bicas, a 290 Km de
BH, inscreve a partir de 3 de ju-
nho no concurso para 93 vagas
em cargos de todos os níveis. Veja
tabela completa.  Página 9

A pedido da FOLHA DIRIGIDA, o professor Marcelo
Tavares, do QG do Enem, resolveu as questões mais difíceis
de História do ano passado. Confira a resolução. Página 13

Enem: veja as questões
mais difíceis de História
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RRRRREQUISITEQUISITEQUISITEQUISITEQUISITOSOSOSOSOS     | Cargo de policial é aberto a homens e mulheres com 3º grau

PRF à espera de uma
decisão sobre concursos
Evolução da análise
da demanda deverá
depender da postura
do novo governo

Ex-CGU tem demanda
de concurso para analistas

IIIIINTENÇÃONTENÇÃONTENÇÃONTENÇÃONTENÇÃO     | Envio de pedido estava em pauta

PRF tem urgência na realização de um novo concurso para policial
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Após a posse do Ministério no-
meado pelo presidente interino,
Michel Temer, é grande a expec-
tativa pela definição das diretri-
zes do novo governo com relação
aos concursos públicos. Entre os
órgãos que possuem demanda de
nova seleção está a antiga Con-
troladoria Geral da União (CGU),
agora Ministério da Transparên-
cia, Fiscalização e Controle. A
gestão anterior do órgão já havia
indicado que a intenção era a de
enviar um novo pedido de con-
curso ao Ministério do Planeja-
mento até o dia 31 deste mês.

A data é o prazo limite esta-
belecido pelo governo anteces-
sor para o envio das propostas,
visando à sua consideração na
elaboração da Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2017. A nova
equipe do Planejamento, entre-
tanto, informou à FOLHA DIRI-
GIDA que ainda não é possível
dizer, entre outros assuntos, se

esse prazo será mantido.
A então CGU já havia solici-

tado autorização de concurso no
ano passado, mas teve a requi-
sição negada sob a alegação de
não ter sido contemplada na
LOA deste ano. Diante disso, o
órgão informou que faria discus-
sões internas, “a fim de reformu-
lar o pedido de vagas para con-
curso, em adequação ao cenário
de restrições orçamentárias, para
posterior encaminhamento ao
Planejamento.”

A demanda anterior era de 620
vagas de analista de finanças e
controle, cargo com requisito de
ensino superior completo em
qualquer área e remuneração ini-
cial de R$15.461,70, incluindo o
auxílio-alimentação, de R$458.
Consultado na última quarta-fei-
ra, dia 16, sobre a situação do
novo pedido de concurso, o mi-
nistério não deu retorno até o fe-
chamento desta edição.

STF: próximo passo é
formar comissão do concurso

HHHHHISISISISISTÓRICOTÓRICOTÓRICOTÓRICOTÓRICO     | Último concurso foi em 2013

Em novo contato com o Supre-
mo Tribunal Federal (STF), fon-
te voltou a confirmar à FOLHA
DIRIGIDA que em breve será re-
alizado concurso público para
cargos de técnico (níveis médio
ou médio/técnico) e analista (ní-
vel superior) judiciários. Sem ter
um cadastro de reserva válido e
com previsão de um grande nú-
mero de aposentadorias, o STF
precisa abrir uma seleção para
reforçar seu quadro de pessoal. O
primeiro passo para isso deve ser
dado nas próximas semanas, com
a formação da comissão que fi-
cará responsável por definir os de-
talhes do certame.

A oferta de vagas e as especia-
lidades deverão ser anunciadas
somente após a definição da co-
missão. No entanto, tradicional-
mente a carreira de técnico judi-

ciário da área administrativa (ape-
nas nível médio) é a que deman-
da maior necessidade de pesso-
al e, por isso, deverá ser incluída
na seleção. As remunerações ini-
ciais oferecidas pela Justiça Fede-
ral são de R$6.224,79 (técnico)
e R$9.662,84 (analista).

No último concurso, realizado
em 2013, foram ofertadas 36
vagas, sendo 15 para técnico e 21
para analista, em várias especia-
lidades. Os ganhos iniciais eram
de R$4.575,16 e R$7.506,55, res-
pectivamente. A seleção para o
órgão traz uma elevada concor-
rência entre os candidatos. Por
isso, a iniciação dos estudos com
antecedência é fundamental.

Com base no edital anterior, os
exames foram compostos por 50
questões de Conhecimentos Bá-
sicos e 70 de Conhecimentos
Específicos, abrangendo diversas
disciplinas. Dependendo do car-
go/especialidade, houve ainda
uma avaliação discursiva. A or-
ganização da seleção ficou a car-
go do Cespe/Unb.

Após essa definição,
oferta de vagas e
especialidades deverão
ser anunciadas

Permanece em coordena-
ção do Ministério do Plane-
jamento o pedido de concurso
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) para 1.500 vagas
de policial (nível superior).
A evolução da análise da de-
manda deverá depender da
definição da postura do novo
governo com relação aos con-
cursos. No último dia 12, a
Federação Nacional dos Po-
liciais Rodoviários Federais
(FenaPRF) assinou acordo de
reajuste com o governo, pre-
vendo aumento de cerca de
10% em janeiro de 2017.
Com isso, a remuneração ini-
cial do cargo a partir daque-
le mês deverá passar para
aproximadamente R$7.900,
já considerando o auxílio-ali-
mentação, de R$458.

O reajuste depende de apro-
vação de projeto de lei no
Congresso Nacional, mas,
acordado ainda durante o
governo Dilma Rousseff, ain-
da deverá passar por análise
da nova gestão, o que não
deve ser um problema, na
avaliação do presidente da
FenaPRF, Pedro Cavalcanti.
“O governo tem o direito de
analisar. Isso não significa que
ele não vá cumprir o acor-
do”, afirmou. Outros acor-
dos celebrados há mais tem-
po já foram garantidos pelo
novo ministro do Planeja-
mento, Romero Jucá.

A FenaPRF destacou que o
acordo assinado não atende
aos anseios da categoria, mas
diante do atual cenário polí-

tico e econômico optou-se
pela aceitação da proposta.
A federação informou que
continuará lutando pelo Pro-
jeto de Fortalecimento Insti-
tucional, que inclui, entre
outros, a realização de con-
curso para policial e a cria-
ção de um quadro adminis-
trativo (há pedido de con-
curso para 44 vagas no Pla-
nejamento). Segundo a enti-
dade, o projeto foi elabora-
do em conjunto por técnicos
do Ministério da Justiça, da
PRF e também por integran-
tes do sistema sindical da ca-
tegoria, sendo enviado ao Pla-
nejamento no ano passado.

Embora ainda vá nomear
579 aprovados no último
concurso de policial, reali-
zado em 2013 (pelo Cespe/
UnB), o órgão tem urgência
na realização de um novo
concurso, já que existe a pos-
sibilidade da perda de 40%
do efetivo atual (4 mil dos
cerca de 10 mil ativos) nos
próximos dois anos, em ra-
zão de aposentadoria. Em
pedido de autorização feito
no ano passado, o então mi-
nistro da Justiça, José Eduar-
do Cardozo, destacou que
o novo concurso é a única
solução para a crise de efeti-
vo do departamento. A falta
de servidores também já foi
apontada pelo Tribunal de
Contas da União (TCU).

O cargo de policial rodoviá-
rio federal é aberto a homens e
mulheres com idade de 18 a 65
anos, que possuam formação
superior em qualquer área e car-
teira de habilitação, na catego-
ria B ou superior. As contrata-
ções são feitas pelo regime esta-
tutário, que prevê estabilidade.

Com a solicitação de abertura
de concurso para preencher 1.500
vagas para policial rodoviário fe-
deral, FOLHA DIRIGIDA entre-
vistou o professor de Raciocínio
Lógico Matemático Daniel Du-
dan, do curso preparatório Casa
do Concurseiro, com o objetivo
de dar dicas e orientações aos fu-
turos candidatos.

A primeira recomendação é
para que os interessados no con-
curso iniciem logo a preparação,
tendo como base o programa da
última seleção, realizada em
2013. Segundo ele, há uma ten-
dência de o conteúdo ser manti-
do, sobretudo se o Cespe/UnB
continuar à frente da seleção.

Daniel Dudan ressalta que os
alunos devem ficar atentos às
matérias mais cobradas nas pro-
vas da PRF. “No período pré-edi-
tal, os alunos devem focar em
matérias com maior histórico
de ocorrência nas provas da Po-
lícia Rodoviária, para assim que
a banca e o edital forem defi-
nidos, focar nos assuntos con-
firmados e nas características da
organizadora.”

O professor destacou os tópi-
cos que devem ser tratados com

Policial rodoviário: dicas de
Raciocínio Lógico Matemático

maior atenção. “A parte básica de
Matemática é sempre cobrada,
em especial razão, proporção,
porcentagem e noções básicas de
estatística. Além disso, é plausí-
vel a exigência de assuntos mais
complexos como função e pro-
gressão”, alerta.

Segundo o professor, das dez
questões do concurso anterior, os
pontos principais cobrados foram
porcentagem, regra de três e es-
tatística. Ele acredita que esse
quantitativo deverá se mantido
para o novo concurso. “Tudo de-
penderá da banca, mas a tendênca
é que se mantenham dez ques-
tões”, disse Daniel Dudan, orien-
tando ainda para a resolução de
provas anteriores.

Daniel Dudan ressalta que Ma-
temática e Raciocínio Lógico são
matérias associadas e exigem
muita dedicação. “Acima de tudo,
o candidato deve procurar exer-
citar e corrigir possíveis erros. Para
isso, o exercício diário é funda-
mental. Se o aluno conseguir es-
tudar 40 minutos por dia, resol-
vendo uma média de dez ques-
tões, em pouco tempo ele estará
acostumado com os mecanismos
de resolução”, afirma.

Receita: expectativa em
torno de novo concurso

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     | Solicitação precisa ser feita até dia 31

Pedido é de 9 mil
vagas em cargos dos
níveis médio e
superior. Até R$18.754

Com a mudança no governo e
a proximidade do fim deste mês,
cresce a expectativa pelo envio ao
Ministério do Planejamento do
pedido de concurso da Receita Fe-
deral para 9 mil vagas em cargos
dos níveis médio e superior, com
remuneração inicial variando de
R$3.756,82 a R$18.754,20. Se-
gundo o Sindicato Nacional dos
Servidores Administrativos do Mi-
nistério da Fazenda (Sindfazen-
da), no último 9, o coordenador-
geral de Gestão de Pessoas da Re-
ceita, Antonio Marcio Aguiar, in-
formou que até então a solicita-
ção encontrava-se na Secretaria
Executiva da Fazenda.

Caberá, portanto, ao ministé-
rio encaminhar a demanda ao
Planejamento, o que precisa acon-
tecer até o dia 31 deste mês, se-
gundo determinação da pasta
responsável pelas autorizações.
Consultado pela FOLHA DIRIGI-
DA, o Planejamento informou
que ainda não é possível dizer se
o prazo será mantido nem quais
serão as diretrizes do novo gover-
no com relação aos concursos. Já
o Ministério da Fazenda não res-
pondeu até o fechamento desta
edição se os pedidos de concur-
so da Receita e dos demais órgãos
fazendários já foram enviados ou
serão até o fim deste mês.

De acordo com as informações
do Sindfazenda, o pedido da
Receita, segundo Aguiar, é de 4

mil vagas de assistente técnico-
administrativo (de nível médio,
com remuneração inicial de
R$3.756,82) e mil de analista
técnico-administrativo (superior;
R$4.969,02), para a área de apoio
(inicialmente a informação era de
5 mil vagas para assistente), e
2.500 vagas de analista-tributá-
rio (superior; R$10.623,92) e
1.500 de auditor-fiscal (superi-
or; R$18.754,20), para a ativida-
de-fim.

Para a presidente do Sindi-
cato Nacional dos Analistas-
Tributários da Receita Federal
(Sindireceita), Sílvia Felismi-
no, a quantidade de vagas so-
licitada para analista é razoá-
vel, embora a necessidade seja
maior. Segundo dados do Mi-
nistério do Planejamento de
dezembro de 2015, a Receita
possui 7.230 analistas-tributá-
rios em atividade, o equivalen-
te a 42,53% do quadro máxi-
mo previsto em lei (16.999).
A insuficiência de servidores da
Receita nas fronteiras já foi
apontada pelo Tribunal de
Contas da União (TCU).

O presidente do Sindfazenda,
Luís Roberto da Silva, por sua vez,
destacou que o quantitativo pe-
dido para a área de apoio é insu-
ficiente para suprir a demanda da
Receita, lembrando que um levan-
tamento do fim de 2013, feito
pelo próprio órgão, apontou uma
carência de 5 mil servidores ad-
ministrativos, mesmo sem con-
siderar todas as unidades do ór-
gão. Além disso, desde então
muitas saídas ocorreram, princi-
palmente por aposentadoria.

Concurso é um dos mais aguardados da esfera federal

AAAAAUTUTUTUTUTARQUIAARQUIAARQUIAARQUIAARQUIA| Foram pedidas 139 vagas em cargos de 2º e 3º graus

Aneel espera resposta sobre concurso

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições e reimpressão do boleto:
www.cesgranrio.org.br
Envio de documentação: Rua Santa
Alexandrina, 1.011, Rio Comprido/RJ,
CEP 20261-903

Visando à abertura de um
novo concurso, em 2017, a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) solicitou 139 vagas ao
Ministério de Minas e Energia
(MME), pasta à qual a autarquia
é vinculada. Agora, caberá ao
MME o envio do pedido ao Mi-
nistério do Planejamento. Em
contato com a FOLHA DIRIGI-
DA, a Assessoria de Imprensa do
MME já havia confirmado a che-
gada do pedido ao órgão, sendo
necessária uma avaliação do pro-
cesso, antes de enviá-lo ao Pla-
nejamento, responsável pela au-

torização do novo certame.
No entanto, o MME ainda não

informou se o envio continua
previsto após a saída do ex-mi-
nistro Marco Antonio Martins Al-
meida do comando da pasta, e da
entrada de Fernando Bezerra Fi-
lho, substituto escolhido pelo
presidente em exercício, Michel
Temer. Para ser incluído no orça-
mento de 2017, o pedido preci-
sa ser enviado até o fim deste
mês. Das 139 vagas, 75 são para
técnico administrativo, 37 para
analista administrativo e 27 es-
tão destinadas aos especialistas

em regulação de serviços de ener-
gia. A primeira carreira exige ní-
vel médio e tem remuneração de
R$6.147,52, enquanto que as ou-
tras exigem nível superior, com
ganhos de R$11.529,29 e
R$12.432,49, nessa ordem, já in-
cluso o auxílio-alimentação, de
R$458. A última seleção para a
Aneel foi realizada em 2010, e or-
ganizada pelo Cebraspe (antigo
Cespe/UnB). À época, foram ofe-
recidas 186 vagas, sendo 47 para
técnico, 63 para analista adminis-
trativo e 76 para especialista.

Em 2010, todos foram subme-

tidos a 120 questões objetivas
que exigiram conhecimentos bá-
sicos e específicos. Técnicos ad-
ministrativos passaram ainda por
uma redação, enquanto que os
analistas e especialistas, além da
redação, responderam a duas
questões discursivas e tiveram
seus títulos pontuados.
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Recursos serão
aceitos até esta
sexta-feira, 20,
no site do Cebraspe

CCCCCRONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMARONOGRAMA     | O resultado final da avaliação objetiva está programado para ser divulgado em 20 de junho

Gabaritos do INSS: conte os seus acertos

SERVIÇO
Recursos e provas:
www.cespe.unb.br/concursos/
INSS_2015/

Os candidatos às 950 vagas
do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) já podem con-
ferir os gabaritos oficiais pre-
liminares das provas objetivas,
aplicadas no último domingo,
dia 15. FOLHA DIRIGIDA pu-
blica nesta página as respostas
de todos os exames de técnico,
de nível médio, e analista, de
nível superior, liberadas pelo
Cebraspe (antigo Cespe/UnB)
na última terça-feira, dia 17.

Quem discordou do gabari-
to pôde recorrer, no site do or-
ganizador, até a última sexta-
feira, dia 20. Será aprovado na
avaliação quem conseguir, pelo
menos, dez pontos em Conhe-
cimentos Básicos, 21 em Co-
nhecimentos Específicos e 36
na soma. Todos os cadernos de
provas da seleção do INSS po-
dem ser acessados no site do
organizador.

O resultado final da avalia-
ção será divulgado em 20 de
junho. As convocações, segun-
do o diretor de Gestão de Pes-
soas do INSS, José Nunes Fi-
lho, têm previsão de serem
iniciadas em agosto, seguindo
cronograma acertado com o
Ministério do Planejamento.

O concurso atraiu 1.087.789
de candidatos, sendo 1.043.807
disputando uma vaga de técni-
co e 43.982, de analista. No Es-
tado de São Paulo foram
216.415 inscritos, sendo

209.279 para técnico e 7.136
para analista. Os índices de fal-
tosos foram de 24,4% pela ma-
nhã (o equivalente a 10.731
candidatos a analista) e de
25,23% à tarde (263.352 abs-
tenções entre os técnicos).

Os candidatos a técnico res-
ponderam a 50 questões de Co-
nhecimentos Básicos (Ética no
Serviço Público, Regime Jurídi-
co Único, Noções de Direito
Constitucional, Noções de Di-
reito Administrativo, Língua
Portuguesa, Raciocínio Lógico e
Noções de Informática) e 70 de
Conhecimentos Específicos (Di-
reito Previdenciário). A prova
para analista teve a mesma es-
trutura, mas outras disciplinas.

Em Conhecimentos Básicos,
foi cobrado Língua Portugue-
sa, Raciocínio Lógico, Noções
de Informática, Direito Cons-
titucional, Direito Administra-
tivo, Legislação Previdenciária,
Legislação da Assistência So-
cial, Saúde do Trabalhador e da
Pessoa com Deficiência.

Das 950 vagas oferecidas
pelo INSS, 800 são de técnico
(nível médio e R$5.344,87) e
150 de analista (graduados em
Serviço Social e R$7.954,09).
O INSS poderá convocar exce-
dentes, caso solicite o adicio-
nal de 50% das vagas ao Minis-
tério do Planejamento. Se isso
for pedido e autorizado pelo
governo, serão mais 475 vagas,
sendo 400 de técnico e 75 de
analista. No total, seriam 1.425
contratações.

ANALISTA DO SEGURO SOCIAL COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

CADERNO LUA 

 1 C    2 C    3 E    4 E    5 E    6 E    7 E    8 C    9 C    10 E    11 E    12 C    13 C    14 E    15 C    16 C    17 C    18 C    19 E    20 C   

 21 E    22 C    23 E    24 C    25 E    26 C    27 E    28 E    29 E    30 C    31 C    32 E    33 C    34 E    35 C    36 E    37 C    38 E    39 E    40 E   

 41 E    42 E    43 C    44 C    45 E    46 E    47 C    48 E    49 C    50 E    51 E    52 E    53 C    54 C    55 C    56 C    57 E    58 E    59 C    60 C   

 61 C    62 E    63 C    64 E    65 C    66 E    67 E    68 C    69 C    70 C    71 E    72 C    73 C    74 E    75 E    76 C    77 C    78 C    79 E    80 E   

 81 E    82 E    83 E    84 E    85 C    86 C    87 E    88 E    89 C    90 C    91 C    92 C    93 C    94 C    95 C    96 E    97 C    98 C    99 E    100 C  

 101 C    102 E    103 E    104 C    105 C    106 C   107 E    108 E    109 C   110 E    111 C   112 C   113 C   114 E    115 E    116 E    117 C    118 C   119 E   120 E   

CADERNO MAR 

 1 C    2 E    3 E    4 E    5 C    6 C    7 C    8 E    9 E    10 E    11 E    12 C    13 C    14 E    15 C    16 C    17 C    18 C    19 E    20 E   

 21 C    22 C    23 E    24 C    25 E    26 C    27 E    28 E    29 E    30 C    31 C    32 E    33 C    34 E    35 C    36 C    37 E    38 E    39 E    40 E   

 41 E    42 E    43 E    44 C    45 C    46 E    47 C    48 E    49 E    50 C    51 E    52 E    53 C    54 C    55 C    56 C    57 C    58 E    59 E    60 C   

 61 C    62 E    63 C    64 E    65 C    66 C    67 E    68 E    69 C    70 C    71 C    72 C    73 E    74 E    75 E    76 C    77 E    78 C    79 C    80 E   

 81 E    82 C    83 C    84 E    85 E    86 E    87 E    88 E    89 C    90 C    91 C    92 C    93 C    94 E    95 C    96 C    97 C    98 C    99 E    100 C  

 101 C    102 E    103 E    104 C    105 C    106 E    107 C    108 C    109 E    110 E    111 C   112 E    113 E    114 C   115 C    116 E    117 C    118 C   119 E   120 E   

CADERNO NEVE 

 1 C    2 C    3 E    4 E    5 E    6 C    7 E    8 E    9 C    10 C    11 E    12 E    13 C    14 E    15 C    16 C    17 C    18 C    19 E    20 C   

 21 E    22 C    23 E    24 C    25 E    26 C    27 E    28 E    29 E    30 C    31 C    32 E    33 C    34 E    35 C    36 C    37 E    38 E    39 E    40 E   

 41 E    42 E    43 C    44 C    45 E    46 E    47 C    48 E    49 E    50 C    51 C    52 C    53 E    54 E    55 C    56 C    57 C    58 C    59 C    60 E   

 61 E    62 E    63 C    64 E    65 C    66 E    67 E    68 C    69 C    70 C    71 E    72 C    73 C    74 C    75 E    76 E    77 C    78 C    79 E    80 E   

 81 E    82 E    83 C    84 C    85 E    86 E    87 E    88 E    89 C    90 C    91 C    92 C    93 C    94 C    95 C    96 E    97 C    98 C    99 C    100 E   

 101 C    102 E    103 E    104 C    105 E    106 C   107 C    108 E    109 C   110 E    111 C   112 C   113 C   114 E    115 E    116 E    117 C    118 C   119 E   120 E   

LEDOR 

 1 C    2 C    3 E    4 E    5 E    6 E    7 E    8 C    9 C    10 E    11 E    12 C    13 C    14 E    15 C    16 C    17 C    18 C    19 E    20 C   

 21 E    22 C    23 E    24 C    25 E    26 C    27 E    28 E    29 E    30 C    31 C    32 E    33 C    34 E    35 C    36 E    37 C    38 E    39 E    40 E   

 41 E    42 E    43 C    44 C    45 E    46 E    47 C    48 E    49 C    50 E    51 E    52 E    53 C    54 C    55 C    56 C    57 E    58 E    59 C    60 C   

 61 C    62 E    63 C    64 E    65 C    66 E    67 E    68 C    69 C    70 C    71 E    72 C    73 C    74 E    75 E    76 C    77 C    78 C    79 E    80 E   

 81 E    82 E    83 E    84 E    85 C    86 C    87 E    88 E    89 C    90 C    91 C    92 C    93 C    94 C    95 C    96 E    97 C    98 C    99 E    100 C  

 101 C    102 E    103 E    104 C    105 C    106 C   107 E    108 E    109 C   110 E    111 C   112 C   113 C   114 E    115 E    116 E    117 C    118 C   119 E   120 E   

SUPERAMPLIADA 

 1 C    2 C    3 E    4 E    5 E    6 E    7 E    8 C    9 C    10 E    11 E    12 C    13 C    14 E    15 C    16 C    17 C    18 C    19 E    20 C   

 21 E    22 C    23 E    24 C    25 E    26 C    27 E    28 E    29 E    30 C    31 C    32 E    33 C    34 E    35 C    36 E    37 C    38 E    39 E    40 E   

 41 E    42 E    43 C    44 C    45 E    46 E    47 C    48 E    49 C    50 E    51 E    52 E    53 C    54 C    55 C    56 C    57 E    58 E    59 C    60 C   

 61 C    62 E    63 C    64 E    65 C    66 E    67 E    68 C    69 C    70 C    71 E    72 C    73 C    74 E    75 E    76 C    77 C    78 C    79 E    80 E   

 81 E    82 E    83 E    84 E    85 C    86 C    87 E    88 E    89 C    90 C    91 C    92 C    93 C    94 C    95 C    96 E    97 C    98 C    99 E    100 C  

 101 C    102 E    103 E    104 C    105 C    106 C   107 E    108 E    109 C   110 E    111 C   112 C   113 C   114 E    115 E    116 E    117 C    118 C   119 E   120 E   

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL 

CADERNO ALGA 

1 C    2 E    3 C    4 E    5 E    6 C    7 C    8 E    9 E    10 C    11 E    12 E    13 C    14 C    15 E    16 E    17 C    18 C    19 C    20 E   

 21 E    22 C    23 E    24 E    25 C    26 E    27 E    28 C    29 E    30 E    31 C    32 C    33 C    34 E    35 E    36 E    37 C    38 C    39 C    40 C   

 41 C    42 C    43 E    44 E    45 C    46 E    47 C    48 E    49 C    50 E    51 C    52 E    53 C    54 C    55 C    56 C    57 C    58 C    59 E    60 E   

 61 E    62 E    63 C    64 E    65 C    66 C    67 E    68 E    69 E    70 E    71 C    72 E    73 C    74 E    75 E    76 E    77 C    78 C    79 C    80 C   

 81 C    82 C    83 C    84 E    85 C    86 E    87 C    88 E    89 E    90 E    91 C    92 E    93 E    94 E    95 C    96 C    97 C    98 E    99 E    100 E   

 101 C    102 E    103 C    104 C    105 E    106 E    107 C    108 E    109 C   110 C   111 E   112 C   113 C   114 C   115 C    116 C    117 C    118 E   119 E   120 E   

CADERNO BETA 

 1 C    2 E    3 E    4 C    5 C    6 E    7 C    8 C    9 E    10 E    11 C    12 E    13 E    14 C    15 E    16 C    17 C    18 E    19 E    20 C   

 21 E    22 E    23 E    24 C    25 C    26 E    27 E    28 E    29 C    30 C    31 E    32 E    33 C    34 C    35 C    36 E    37 E    38 C    39 C    40 C   

 41 C    42 E    43 E    44 C    45 C    46 C    47 E    48 C    49 E    50 E    51 C    52 C    53 C    54 C    55 E    56 C    57 E    58 E    59 E    60 C   

 61 C    62 E    63 E    64 C    65 E    66 C    67 C    68 E    69 E    70 C    71 E    72 C    73 E    74 E    75 E    76 C    77 E    78 C    79 C    80 C   

 81 E    82 C    83 C    84 C    85 C    86 C    87 E    88 E    89 E    90 C    91 E    92 E    93 E    94 C    95 E    96 E    97 E    98 E    99 C    100 C  

 101 C    102 C    103 C    104 E    105 E    106 E    107 C    108 C    109 E    110 C   111 C   112 E    113 C   114 C   115 C    116 E    117 C    118 C   119 E   120 E   

CADERNO CUBO 

1 E    2 C    3 C    4 E    5 C    6 E    7 C    8 E    9 E    10 C    11 E    12 C    13 C    14 E    15 E    16 C    17 E    18 C    19 C    20 E   

 21 E    22 E    23 C    24 C    25 E    26 E    27 E    28 E    29 E    30 C    31 C    32 C    33 C    34 E    35 E    36 C    37 E    38 C    39 C    40 E   

 41 E    42 C    43 C    44 C    45 C    46 E    47 C    48 E    49 C    50 E    51 E    52 C    53 C    54 C    55 C    56 C    57 E    58 C    59 C    60 E   

 61 E    62 E    63 C    64 E    65 C    66 C    67 E    68 E    69 E    70 E    71 C    72 E    73 C    74 E    75 E    76 E    77 C    78 C    79 C    80 C   

 81 C    82 E    83 C    84 C    85 C    86 E    87 C    88 E    89 E    90 E    91 C    92 E    93 E    94 E    95 C    96 C    97 C    98 C    99 E    100 E   

 101 E    102 E    103 E    104 C    105 C    106 C   107 C    108 E    109 C   110 E    111 C   112 C   113 E    114 C   115 C    116 C    117 E    118 C   119 E   120 E   

LEDOR 

 1 C    2 E    3 C    4 E    5 E    6 C    7 C    8 E    9 E    10 C    11 E    12 E    13 C    14 C    15 E    16 E    17 C    18 C    19 C    20 E   

 21 E    22 C    23 E    24 E    25 C    26 E    27 E    28 C    29 E    30 E    31 C    32 C    33 C    34 E    35 E    36 E    37 C    38 C    39 C    40 C   

 41 C    42 C    43 E    44 E    45 C    46 E    47 C    48 E    49 C    50 E    51 C    52 E    53 C    54 C    55 C    56 C    57 C    58 C    59 E    60 E   

 61 E    62 E    63 C    64 E    65 C    66 C    67 E    68 E    69 E    70 E    71 C    72 E    73 C    74 E    75 E    76 E    77 C    78 C    79 C    80 C   

 81 C    82 C    83 C    84 E    85 C    86 E    87 C    88 E    89 E    90 E    91 C    92 E    93 E    94 E    95 C    96 C    97 C    98 E    99 E    100 E   

 101 C    102 E    103 C    104 C    105 E    106 E    107 C    108 E    109 C   110 C   111 E   112 C   113 C   114 C   115 C    116 C    117 C    118 E   119 E   120 E   

SUPERAMPLIADA 

 1 C    2 E    3 C    4 E    5 E    6 C    7 C    8 E    9 E    10 C    11 E    12 E    13 C    14 C    15 E    16 E    17 C    18 C    19 C    20 E   

 21 E    22 C    23 E    24 E    25 C    26 E    27 E    28 C    29 E    30 E    31 C    32 C    33 C    34 E    35 E    36 E    37 C    38 C    39 C    40 C   

 41 C    42 C    43 E    44 E    45 C    46 E    47 C    48 E    49 C    50 E    51 C    52 E    53 C    54 C    55 C    56 C    57 C    58 C    59 E    60 E   

 61 E    62 E    63 C    64 E    65 C    66 C    67 E    68 E    69 E    70 E    71 C    72 E    73 C    74 E    75 E    76 E    77 C    78 C    79 C    80 C   

 81 C    82 C    83 C    84 E    85 C    86 E    87 C    88 E    89 E    90 E    91 C    92 E    93 E    94 E    95 C    96 C    97 C    98 E    99 E    100 E   

 101 C    102 E    103 C    104 C    105 E    106 E    107 C    108 E    109 C   110 C   111 E   112 C   113 C   114 C   115 C    116 C    117 C    118 E   119 E   120 E   

INSS: veja os gabaritos oficial

Correios aguardam posição do
novo governo sobre concurso

EEEEESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADE     | Concurso para nível médio

Estatal quer abrir
concurso para carteiro
e operador de
triagem e transbordo

ESTADOS VAGAS

Rio de Janeiro 144

São Paulo 1.293

Minas Gerais 81

Paraná 197

Rio Grande do Sul 21

Santa Catarina 14

Veja distribuição prevista das vagas do concurso em pauta

A Empresa Brasileira de Correi-
os e Telégrafos informou à FOLHA
DIRIGIDA na última quarta-fei-
ra, dia 18, que devido às mudan-
ças recentes no governo federal,
aguarda novas diretrizes em re-
lação ao concurso da estatal, sus-
penso temporariamente no ano
passado, após orientação do De-
partamento de Coordenação e
Controle da Empresas Estatais
(Dest) do Ministério do Planeja-
mento. A previsão inicial era de
cerca de 2 mil vagas e formação
de cadastro de reserva no cargo
de agente de Correios, de nível
médio, nas atividades de cartei-
ro (remuneração de pelo menos
R$2.885,37) e operador de tria-
gem e transbordo (R$2.348,87).

Segundo esclareceu a empresa,
após a orientação do Dest, de que
somente os concursos já homo-
logados até setembro do ano
passado seriam mantidos, os
Correios tiveram que reavaliar
todos os estudos relacionados ao
quantitativo a ser preenchido,
bem como a necessidade de for-
ça de trabalho em cada localida-
de até que um novo concurso fos-
se autorizado.

A estatal reforçou ainda que,

assim que houver novidades, dará
ampla divulgação sobre o assun-
to. As contratações da empresa são
pelo regime celetista e as remu-
nerações informadas referem-se
a uma carga de trabalho de segun-
do a sexta. No caso de trabalho
de segunda a sábado, os ganhos
são de R$3.017,42. Os valores in-
cluem benefícios e adicionais.

As 2 mil vagas previstas ante-
riormente seriam distribuídas por
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Amazonas, Bahia, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso, Per-
nambuco, Paraná, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, além do Dis-
trito Federal. Para o Rio, a oferta
prevista era de 144 vagas, todas
de carteiro (confira na tabela a pre-
visão para as demais localidades).
O sindicato da categoria no es-
tado aponta uma carência de 900
trabalhadores e afirma que a di-
reção da empresa já reconheceu
um déficit de 450 funcionários.

Para os interessados em parti-
cipar, sendo retomada a seleção,
a tendência é que sejam manti-
das as etapas que estavam previs-
tas. E conforme parte do projeto
básico do concurso, a que a FO-
LHA DIRIGIDA teve acesso, a se-
leção seria feita por meio de pro-
vas objetivas, teste de esforço fí-
sico e exame médico admissio-
nal. A avaliação de múltipla es-
colha compreenderia 50 questões,
sobre Português, Matemática e Co-
nhecimentos Gerais.

ESTADOS VAGAS

Amazonas 11

Bahia 18

Mato Grosso do Sul 5

Mato Grosso 43

Pernambuco 23

Distrito Federal 12

Concurso também terá oportunidades para o Estado de São Paulo

M
ARCELLO
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Emater: candidatos devem manter os estudos
SSSSSUSPENSÃOUSPENSÃOUSPENSÃOUSPENSÃOUSPENSÃO| Provas serão em Belo Horizonte, Alfenas, Juiz de Fora e outras cidades

Concurso foi
suspenso pelo TCE.
São 39.900 inscritos
para 100 vagas

EMATER-MG

Professor do curso Atuallys, a pedido de FOLHA DIRIGIDA, elaborou questões que fazem
parte do programa oficial da Emater na área de Informática. Veja comentários no finalFicha de Exercícios

Informática: veja mais um teste com comentários

Após mais de um mês para-
lisado, os 39.900 inscritos no
concurso para a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Ge-
rais (Emater-MG) ainda aguar-
dam uma posição oficial so-
bre a retomada da seleção, cujas
provas inicialmente estavam
previstas para 8 de maio. O
concurso foi suspenso no dia
15 de abril por determinação
do Tribunal de Contas (TCE-
MG) que, de acordo com seu
entedimento, somente pode-
rá ser realizado após a criação
de cargos efetivos por meio de
projeto aprovado na Assem-
bleia Legislativa.

 Enqanto o concurso não é
retomado, especialistas obser-
vam que os candidatos não

devem deixar os estudos de
lado, pois a concorrência é
acirrada e o programa de es-
tudo exige muita dedicação.
“O candidato precisa aprovei-
tar essa oportunidade para se
preparar ainda melhor e pu-
lar na frente na disputa pela
vaga”, destacou o professor
de Informática do curso Atu-
allys, Paulo França, de Belo
Horizonte. Tão logo a nova
data de prova seja remarca-
da, a Emater irá emitir comu-
nicado com pelo menos 15
dias de antecedência.

Entenda o caso -  Segundo
entendimento do TCE-MG,
para a realização do concurso
seria necessário envio prévio
de um projeto à Assembleia
Legislativa para a criação do
quadro de vagas. A Emater–
MG, no entanto, garante que
lançou o edital do concurso
com base na autorização de
2015 do Colegiado de Plane-
jamento e Gestão Estratégica

O professor do curso Atuallys,
Paulo França, observa que a pro-
va de Informática do concurso para
a Emater-MG deve ser longa e
cansativa, pois exigirá atenção e
paciência. “Sempre que o desâ-
nimo chegar, lembremos que o
sacrifício é temporário, mas o
cargo é permanente”, destaca.

O professor observa que a orga-
nizadora do concurso, , normal-
mente traz longos enunciados são
longos, fato que requer atenção
redobrada.De acordo com Paulo, os
principais assuntos a serem abor-
dados na prova são: Atalhos de te-
clado e menus do word, funções de
fórmulas do excel, conceitos fun-
damentais de internet, segurança da
informação (firewall, biometria,
criptografia, vírus, spywares, worms)
e windows (painel de controle e win-
dows explorer).

Mudanças nos conceitos funda-
mentais de Internet e de seguran-
ça da informação podem ser cobra-
dos no concurso. Novidades como
os serviços oferecidos na internet
através de computação em nuvem

Informática exigirá atenção e paciência
podem ser um grande diferencial
dos conteúdos atualizados.

“Candidato organizado é sinô-
nimo de candidato aprovado”
ressalta o docente. Ele também
indica que o caminho para obter
sucesso no concurso começa no
curso preparatório, resolução de
provas anteriores e estudos em
casa. Qualquer tempo livre pas-
sa a ser precioso para sua apro-
vação, não esqueça de organizar
a agenda semanal com horários
de estudo bem definidos. O pro-
fessor não recomenda a relução
das provas anteriores da Emater,
pois além de ser banca diferente
o conteúdo já está defasado.

É necessário que o candidato
saiba a diferença entre utilizar o
computador de maneira eficiente
e fazer uma prova teórica com os
tópicos propostos no edital. Como
por exeplo: Saber a função do bo-
tão centralizar do Word todos sa-
bemos, entretanto... A prova vai
solicitar o atalho de teclado para
esta função, ou seja, CTRL + E.

A prova de Informática vai abran-

ger tópicos que o candidato conhe-
ce, entretanto a matéria será abor-
dada com uma linguagem que você
não está habituado.

Como profissional especi-
alizado em concursos públicos
Paulo presenciou o que os can-
didatos aprovados fizeram para
chegar à frente, os fatores apre-
sentados a baixo devem ser se-
guidos na ordem, vide recomen-
dação do docente.

Organize seu horário de estu-
do, candidato sem hora para es-
tudar não vai passar no concur-
so. Faça um curso preparatório e
adquira material específico.
Aprenda a dizer “não” para os
outros, esta tarefa é difícil, mas
precisar ser executada agora, diga
“sim” para você pelo menos uma
vez na vida, seus sonhos agora são
a sua prioridade e por último, mas
não menos importante seja per-
sistente, não desista, candidato
persistente vai chegar lá.

“Vamos aprender a fazer a prova
e não a utilizar o computador”
Afirma o professor.

do Governo do Estado, que
aprovou a proposta do qua-
dro de pessoal e autorizou a
realização do concurso.

A deliberação do TCE-MG
pode ser alterada por meio
de recursos, ainda em jugal-
mento pelo TCE-MG. Caso
seja revertida, as provas de-
verão ser aplicadas no se-
gundo semestre. O concur-
so, cujas inscrições foram
encerradas no dia 6 de abril,
oferece 100 vagas em car-
gos dos níveis médio, mé-
dio/técnico e superior.

 As provas serão aplicadas
em Belo Horizonte, Alfenas,
Curvelo, Governador Valada-
res, Juiz de Fora, Montes Cla-
ros, Patos de Minas, Pouso
Alegre, Teófilo Otoni, Ubera-
ba eViçosa. Enquanto os trâ-
mites burocráticos seguem
indefinidos, os candidatos
podem estudar através de tes-
tes comentados disponibiliza-
dos a FOLHA DIRIGIDA.

Para orientar os candidatos do concurso para
Emater-MG, veja teste especial  de Informáti-
ca, elaborado pelo professor Paulo França, do
curso preparatório Atuallys de Belo Horizon-
te. Após a resolução das questões, confira o
gabarito comentado.

INFORMÁTICA

1- Analise as seguintes afirmações relativas a con-
ceitos de protocolos e acesso à Internet.

I. Um computador que não tenha o protocolo TCP/
IP instalado só poderá acessar a Internet atra-
vés de um modem com uma linha discada.

II. Na Internet, o protocolo de aplicação FTP é o mais
popular para a transferência de arquivos, sendo
implementado por um processo servidor e por um
processo cliente, sendo este último executado na
máquina na qual a transferência foi solicitada.

III. O IMAP é o protocolo através do qual as máqui-
nas dos usuários podem enviar mensagens para
os servidores de correio eletrônico que, por sua
vez, utilizam o mesmo protocolo para transferir a
mensagem para o servidor de destino.

IV. Uma VPN ou Rede Privada Virtual é uma rede se-
gura que utiliza a Internet como sua principal rede
backbone para conectar as redes internas ou In-
tranets de uma ou várias empresas.
Indique a opção que contenha todas as afirma-
ções verdadeiras.

a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
e) II e IV

2- Analise as seguintes afirmações relacionadas a
conceitos básicos e modos de utilização de tec-
nologias, ferramentas, aplicativos e procedimen-
tos associados à Internet/Intranet.

I. Na Internet, a escolha do caminho por onde uma
mensagem deve transitar é chamado de rotea-
mento.

II. Um endereço eletrônico de e-mail consiste de uma
seqüência de nomes separados por ponto, por
exemplo, www.meunome.com.br, podendo ser
entendido como a versão legível do endereço IP.

III. Quando copia um arquivo da rede para o seu com-
putador, o usuário está fazendo um download. A
expressão pode ser aplicada para cópia de ar-
quivos de servidores FTP, imagens transferidas
diretamente da tela do navegador ou quando as
mensagens de correio eletrônico são trazidas para
o computador do usuário.

IV. A linguagem padrão, de âmbito internacional, para
a programação de sites na Web que possibilita
que todas as ferramentas de navegação exibam
o conteúdo do site é conhecida como WWW.
Indique a opção que contenha todas as afirma-
ções verdadeiras.

a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
e) II e IV

03 - Selecione as teclas de atalho que permitem sele-
cionar todos os arquivos de uma pasta no Win-
dows Explorer do Microsoft Windows, versão por-

tuguês:
a) “CTRL+Z”
b) “CTRL+P”
c) “CTRL+T”
d) “CTRL+A”

4- São pastas que não podem ser excluídas ou re-
nomeadas no Outlook Express do Microsoft Win-
dows XP, versão português, EXCETO:

a) Itens enviados.
b) Rascunhos.
c) Modelos.
d) Caixa de saída.

5- Considere a planilha a seguir do Microsoft Excel,
são afirmativas verdadeiras em relação ao uso
de fórmulas no Microsoft Excel, EXCETO:

a) A célula A3 pode ser resultado da fórmula
“=SOMA(A1:A2)”.

b) A célula B3 pode ser resultado da fórmula
“=MÉDIA(A2:C2)”.

c) A célula A3 pode ser resultado da fórmula
“=MÁXIMO(A1:B2)”.

d) A célula C3 pode ser resultado da fórmula
“=MÉDIA(C1:C2)”.

6 - Em relação à Internet, julgue os itens a seguir, mar-
cando com (V) a assertiva verdadeira e com (F)
a assertiva falsa.

(  ) “Cookies” são arquivos armazenados no compu-
tador por sites e permitem salvar preferências do
usuário.

(  ) “Servidores de Proxy” armazenam arquivos pes-
soais do usuário para que ele possa acessá-los
na Internet por meio de qualquer computador.

(  ) “Rede Privada Virtual” permite ao usuário se co-
nectar de forma segura à rede de uma empresa
e trafegar dados criptografados.

(   ) “Histórico de navegação” lista os sites visitados
pelo usuário.

Assinale a opção com a sequência CORRETA.
a) V, F, V, F.
b) F, V, F, V.
c) V, V, F, V.
d) V, F, V, V.

7- Selecione o texto que apresenta o efeito de for-
matação “Versalete” do Microsoft Word, EXCE-
TO:

a) Texto Formatado
b)
c) TEXTO FORMATADO
d) TEXTO FORMATADO

8- Analise as seguintes afirmativas sobre as teclas
de atalho do Windows Explorer no Microsoft Win-
dows.

I. “CTRL+X” recorta o conteúdo selecionado para
a área de transferência.

II. “CTRL+A” seleciona todo conteúdo de uma pas-
ta.

III. “CTRL+C” cola o conteúdo da área de transfe-
rência na pasta que estiver selecionada.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) A afirmativa III está errada e as afirmativas I, II

estão corretas.
b) A afirmativa II está errada e as afirmativas I, III

estão corretas.
c) A afirmativa I está errada e as afirmativas II, III

estão corretas.
d) As afirmativas I, II, e III estão corretas.

9- Com relação às pastas e arquivos em um com-
putador com o sistema operacional Microsoft Win-
dows XP Professional e Microsoft Windows 7, é
correto afirmar que:

a) arquivos que estão ocultos no disco rígido do com-
putador nunca poderão ser visualizados.

b) pode haver dois ou mais arquivos com nome e
extensão idênticos na mesma pasta.

c) arquivos excluídos do disco rígido por meio do
pressionamento das teclas SHIFT + DELETE não
irão para a lixeira.

d) os arquivos de uma pasta podem ser classifica-
dos e exibidos apenas por nome.

e) todos os arquivos que fazem parte do sistema ope-
racional não podem ser movidos nem excluídos.

10- A configuração de rede mais adequada para co-
nectar computadores de “ um pavimento “ um estado
“ uma nação é, respectivamente:

a) LAN, WAN, WAN.
b) LAN, LAN, WAN.
c) LAN, LAN, LAN.
d) WAN, WAN, LAN.
e) WAN, LAN, LAN.

GABARITO COMENTADO

1- I. ERRADA - O portocolo TCP/IP é fundamental para
o acesso a Internet.
II. CORRETA - FTP é um protocolo de transferência de
arquivos.
III, ERRADA - IMAP e um protocolo para visualizar as
mensagens recebidas e não para enviar.
IV. CORRETA - VPN (Rede Virtual Privada) é uma área
de segurança da rede, permite que dados possam ser
transmitidos em níveis de segurança mais elevados.
GABARITO: E

2- I. CORRETA - Roteamento é o processo de identifi-
cação dos pontos da rede, o Roteador é o equipamen-
to fundamental nesta atividade.
II. ERRADA - Endereços de e-mail possuem o sinal de
@.
III. CORRETA - O procedimento em que arquivos são
copiados da rede para a máquina do usuário é chama-
do de download.
IV. A linguagem padrão é HTML e não WWW.
GABARITO: D

3- a) ERRADA - CTRL+Z - desfaz a última
b) ERRADA - CTRL+P - com o arquivo fechado em uma
pasta não executa nenhuma atividade, com o arquivo
do Word aberto, por exemplo, ativa a função imprimir.
c) ERRADA - CTRL+T - com o arquivo fechado em uma
pasta não executa nenhuma atividade, com o arquivo
do Word aberto, por exemplo, ativa a seleção de todo
documento.
d) CORRETA - CTRL+A - seleciona todo conteúdo da
pasta
GABARITO: D

4- As pastas Itens Enviados, Rascunhos e Caixa de
Saída são pastas gerenciadas pelo sistema, já a pasta
modelos é controlada pelo usuário e pode ser renome-
ada.
GABARITO: C

5- No intervalo de uma função ":" representa ATÉ e ";"
significa "E", sendo assim:
a) CORRETA =SOMA(A1:A2) refere-se a 4 + 1 = 5,
b) ERRADA  =MÉDIA(A2:C2) refere-se a (4 + 2 + 6) ÷
3 = 4
c) CORRETA =MÁXIMO(A1:B2) refere-se a verifica-
ção do maior valor de A1,A2,B1,B2 = 5
d) CORRETA =MÉDIA(C1:C2) refere-se a (4 + 6) ÷
2 = 5
GABARITO: B

6- 1º item CORRETO: Cookies são arquivos enviados
pelo site que você esta acessando agora para o seu
computador, ele guarda as suas preferências para agilizar
a sua navegação em uma próxima visita.
2º item ERRADO: Servidores de Proxy são computa-
dores que fazem a ligação de uma rede interna com a
rede externa, é o que chamamos de Servidor de En-
trada armazenam arquivos pessoais do usuário para
que ele possa acessá-los na Internet por meio de qual-
quer computador.
3º item CORRETO: Rede Privada Virtual é aquela
que permite que os dados sejam transmitidos com
criptografia, ou seja, dados codificados são mais se-
guros.
4º item CORRETO: O botão histórico do navegador in-
ternet Explorer relaciona os últimos endereços visita-
dos pelo usuário.
GABARTO: D

7- a) ERRADA - Representa tachado duplo
b) ERRADA - Representa relevo
c) CORRETA - Representa versalete
d) ERRADA - Representa o padrão normal
GABARITO: C

8- Item I CORRETO: CTRL X recorta o conteúdo para
área de transferência.
Item II CORRETO: CTRL A seleciona todo conteúdo
da pasta
Item III ERRADA: CTRL C copia o conteúdo para área
de transferência.
GABARITO: A

9- a) ERRADA - basta remover o atributo de oculto do
arquivo que ele poderá ser visualizado.
b) ERRADA - arquivos não poderão apresentar o mesmo
nome e extensão na mesma pasta, apenas se estive-
rem em pastas diferentes.
c) CORRETA - arquivos excluídos com o atalho Shift
Delete não vão para a lixeira.
d) ERRADA - podem ser exibidos por nome, data de
modificação, tipo e tamanho.
e) ERRADA - apenas arquivos protegidos contra ex-
clusão não serão excluídos.
GABARITO: C

10- • LAN: Redes locais, sua função é permitir a comu-
nicação entre computadores de uma área de "peque-
no porte".
• WAN: Redes remotas ou expandidas, sua função é
permitir a comunicação entre pontos de "áreas diferen-
tes".
 GABARITO: A

22222111111 K1 K1 K1 K1 KMMMMM     DEDEDEDEDE BH BH BH BH BH|Vencimentos iniciais de até R$1.252

Lagoa da Prata oferece
vagas para todos os níveis

A Câmara de Lagoa da Prata, a
211km de BH, divulgou edital de
concurso com oferta de quatro
vagas imediatas, em cargos de ní-
veis fudamental, médio e superi-
or. Os vencimentos podem che-
gar a R$2.490,07. Para nível fun-
damental há auxiliar de serviços
gerais (uma vagas), cargo que
proporciona salário de
R$1.252,78.

 Os interessados de nível médio
podem concorrer ao cargo de agen-
te administrativo (duas), com remu-
neração de R$1.936,72. Para nível
superior em qualquer área é ofere-
cido o cargo de assistente adminis-

trativo (duas), com salário de
R$2.490,07. A carga horária para
todos os cargos é de 30h semanais.

As inscrições poderão ser reali-
zadas das 9h de 25 de julho às 22h
de 23 de agosto.

Após realizada a inscrição o
candidato deve imprimir e qui-
tar o boleto de taxa até o dia 24
de agosto. As taxas custam R$20
para nível fundamental, R$40
para nível médio e R$60 para su-
perior. Entre as 9h do dia 25 de
julho e as 17h do dia 27 de julho
os candidatos, que por limitação
financeira não puderem arcar com
os valore das taxas, devem soli-

citar isenção através de cadastro
no programa CadÚnico.

A seleção será realizada por meio
de etapa única, composta por pro-
va objetiva de caráter eliminatório
e classificatório, prevista para 25 de
setembro, com duração de no má-
ximo 4h. O concurso tem validade
de dois anos prorrogáveis por ígual
período. Os aprovados serão con-
tratados pelo regime CLT.

SERVIÇO
Inscrição online - Inscrição online - Inscrição online - Inscrição online - Inscrição online - www.fumarc.com.br
Inscrição presencial -Inscrição presencial -Inscrição presencial -Inscrição presencial -Inscrição presencial - Rua Goiás,
1076 - Centro - Lagoa da Prata/MG - CEP
35590-000, das 12 às 18h

Jequeri inscreve em concurso a
partir do dia 6 do próximo mês

220 K220 K220 K220 K220 KMMMMM     DEDEDEDEDE BH BH BH BH BH|Concurso oferece 50 vagas imediatas

Situada a 220km de Belo Hori-
zonte, a Prefeitura de Jequeri, co-
meça a inscrever a partir de 6 de
junho em concurso para 50 vagas
imediatas, distribuidas por cargos
de níveis elementar, fundamental,
médio, médio/técnico e superior.
Os vencimentos variam de R$880
até R$1.609,09 para carga horária
de 24 a 40h semanais.

As inscrições serão recebidas até
as 23h59min de 6 de julho, no site
da organizadora, a Tendência Con-
sultoria e Assesoria. Também será
disponibilizado posto de inscri-
ções na sede da prefeitura. Será
necessário efetuar o pagamento do

boleto de taxa, cujos valores vari-
am de R$45 a R$83.

No periodo de 6 a 8 de junho,
os candidatos que por limitações
financeiras não puderem arcar com
as taxas deverão entregar o formu-
lário de solicitação de isenção na
sede da organizadora ou enviar por
correspondencia para a mesma.

Os concorrentes serão avalia-
dos por meio de prova objetiva
de caráter eliminatório e classi-
ficatório, com duração máxima
de 3h, prevista para o dia 31 de
julho. Os inscritos para os car-
gos de motorista e operador de
máquina serão submetidos tam-

bém a prova prática de carater eli-
minatório e classificatório. Será
aplicada prova de títulos de ca-
ráter classificatório apenas para
candidatos ao cargos de nível
superior. O concurso terá valida-
de de dois anos, podendo ser
prorrogado por mais dois.

SERVIÇO
Inscrição online -
www.tendenciaconcursos.com.br
Inscrição Presencial - Sede da Prefeitura
de Jequeri - Situada à Av. Getúlio Vargas,
71, Centro – Jequeri/MG.
Isenção - Av. Amazonas, 115 – sala 1301 -
Centro - Belo Horizonte - MG - CEP:
30180-902.rdo com o cargo pretendido.
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OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Editais, em junho, oferecerão 7.825 vagas, 636 delas em MG

Temporários do IBGE vão
receber férias e 13º salário
Aproveitamento
será imediato, e os
contratos podem
chegar a três anos

Funai aceita pagamento
da inscrição até o dia 6

PPPPPRRRRROOOOOVVVVVASASASASAS     | Primeira etapa em 7 de agosto

Na próxima terça, dia
24, a banca divulgará o
resultado preliminar
dos pedidos de isenção

CPRM: títulos e perícia
médica têm os resultados

CCCCCONSULONSULONSULONSULONSULTTTTTAAAAA     | Publicação na FOLHA DIRIGIDA Online

Uma boa oportunidade para
os milhares de desempregados
e subempregados do país é o
concurso para 7.825 vagas tem-
porárias do Instituto Brasilei-
ro de Geogragia e Estatística
(IBGE). Desse quantitativo, 636
chances são para o Estado de
de Minas Gerais (agente de pes-
quisa e mapeamento). As chan-
ces vagas são para os níveis mé-
dio, médio/técnico e superior,
com ganhos variando de
R$1.408 a R$5.058.

O destaque da seleção é a fun-
ção de agente de pesquisas e
mapeamento, que contará com
7.500 vagas em todo o país e
estará contemplada no primei-

ro edital a ser publicado. Esse
cargo é destinado a quem pos-
sui o nível médio completo e
proporciona remuneração de
R$1.708. O outro edital ofere-
cerá 300 vagas de agente de pes-
quisas por telefone (nível mé-
dio e experiência de um ano em
teleatendimento/telemarke-
ting ativo ou receptivo nos úl-
timos cinco anos, R$1.408) e
25 de supervisor de pesquisas
(graduados e R$5.058).

O IBGE já definiu a Funda-
ção Cesgranrio como organiza-
dora e prevê, segundo o proje-
to básico do concurso, divulgar
os editais nos dias 14 ou 15 do
próximo mês. As inscrições
estão programadas para serem
aceitas de 21 de junho a 19 de
julho, no site da organizadora.
O órgão, por enquanto, faz os
últimos ajustes nas normas.

A prova objetiva, única eta-

pa da seleção, está programada
para 4 de setembro, e será com-
posta por 60 questões. Para agen-
te de pesquisas e mapeamento,
cargo com maior oferta, a ava-
liação deverá versar sobre Por-
tuguês, Geografia, Raciocínio
Lógico e Conhecimentos Ge-
rais.

O resultado final do concur-
so, que terá validade de dois
anos, prorrogável por igual pe-
ríodo, está previsto para o dia
3 de outubro. As chamadas dos
selecionados deverão ocorrer
de forma imediata. Os seleci-
onados serão contratados por
até três anos, com direito a fé-
rias e 13º salário.

O IBGE esclareceu que, ape-
sar de as seleções para o Censo
Agropecuário terem sido can-
celadas, por falta de orçamen-
to, os concursos para 7.825 va-
gas estão confirmados.

No próximo dia 30, o IBGE
divulgará a homologação e o
resultado final do concurso
para técnico, de nível médio.
Será aprovado quem conseguir
40% dos pontos (24 ques-
tões), sem zerar nenhuma dis-
ciplina. Também no dia 30, os
candidatos a analista de De-
sign Instrucional e tecnologista
de Programação Visual/Web-
design, de nível superior, te-
rão acesso ao resultado preli-
minar da prova prática.

Nesse caso será aprovado
quem conseguir 35 dos 70
pontos disputados. Quem dis-
cordar das notas poderá recor-
rer, no site da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), organizado-
ra, nos dias 31 de maio e 1º
de junho. A nota final dessa
etapa será divulgada em 10 de
junho. O analista de Análise
de Sistemas tem a expectati-
va ainda pelo resultado preli-
minar da discursiva, que sai-
rá no próximo dia 20. A apro-
vação na discursiva está con-
dicionado ao acerto de 40% do
exame. Os recursos serão acei-
tos nos dias 23 e 24, e a nota
final será liberada em 8 de
junho. O resultado final do
concurso para graduados sai-
rá em 13 de junho.

A seleção do IBGE, com vali-
dade de um ano, podendo do-
brar, destina-se a preencher 600
vagas efetivas, sendo 460 de téc-
nico (nível médio, com remu-
neração de R$3.556,85), 90 de
analista e 50 de tecnologista
(ambos de 3º grau e com rendi-
mento de R$7.458,49). Os se-
lecionados, segundo o coorde-
nador de Recursos Humanos do
IBGE, Bruno Malheiros, serão
convocados de forma imediata,
logo após a homologação. Ain-
da segundo ele, será solicitado
o adicional de 50% das vagas, o
que poderá resultar na contrata-
ção de 900 aprovados.

Técnico:
resultado no
dia 30

Com prova objetiva prevista para ser aplicada
no dia 4 de setembro, o concurso do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já mobi-
liza milhares de candidatos, que buscam uma das
7.825 oportunidades oferecidas. Para agente de
pesquisas e mapeamento, cargo com maior ofer-
ta de vagas e que exige nível médio, deverão serão
cobrados conhecimentos gerais, além de Portu-
guês, Geografia e Raciocínio Lógico.

De acordo com o professor Rian Geraisste, que
leciona Língua Portuguesa em cursos preparatóri-
os, a avaliação dessa disciplina elaborada pela Fun-
dação Cesgranrio, que será a banca do concurso,
mantém um padrão bem parecido com o das ou-
tras grandes bancas: muita interpretação e muita
compreensão de texto. “Assuntos como verbo, pon-
tuação, reescritura de enunciados, regência e con-
cordância também são comuns”, aponta.

Rian afirma que, já que a organizadora está de-
finida, o ideal é a resolução de questões de provas
anteriores. “Para aqueles que estão iniciando a pre-
paração, o ideal é fazer um módulo de Português
teórico com exercícios. Mas, para aqueles que já
estão estudando há algum tempo, o primordial é
a resolução de questões de provas anteriores da
Fundação Cesgranrio, para se adequar à lingua-
gem utilizada em suas avaliações.”

Prova requer compreensão dos candidatos

Encerrado o período de ins-
crições, os candidatos do con-
curso para a Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai) têm até
o dia 6 de junho para quitarem
a taxa e confirmarem o cadas-
tro. O pagamento deve ser feito
por meio da Guia de Recolhi-
mento da União (GRU), gera-
da na área de inscrição do site
da Esaf. O valor é de R$100,
exceto para as funções de en-
genheiro, de R$120.

Na próxima terça-feira, dia 24,
a banca divulgará o resultado pre-
liminar dos pedidos de isenção
da taxa. Os recursos serão acei-
tos somente no dia seguinte. No
dia 3 de junho, sairá o resultado
definitivo dessas solicitações.

A primeira etapa, de provas
objetivas, está programada para
o dia 7 de agosto, em todas as

capitais. Os exames terão 170
questões, divididas em dois mó-
dulos: Conhecimentos Especí-
ficos e Conhecimentos Gerais
(Língua Portuguesa, Raciocínio
Lógico e Quantitativo, Direi-
to Constitucional e Adminis-
trativo, Legislação Indigenista,
Informática Básica e Adminis-
tração Pública).

Os gabaritos preliminares se-
rão divulgados no dia seguinte, 8,
com recursos podendo ser inter-
postos nos dias 9 e 10 de agosto.

Até o dia 2 de setembro, a Esaf
divulgará o resultado da primei-
ra etapa, convocando simulta-
neamente para a segunda, de
prova discursiva, marcada para
18 de setembro.

O concurso é para preencher
220 vagas em cargos do nível
superior, com salários de
R$6.788,31 a R$8.803,02. O re-
sultado final está previsto para
o dia 16 de dezembro. O certa-
me terá validade de um ano, com
possibilidade de prorrogação
por mesmo período.

A Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (CPRM) di-
vulgou, no Diário Oficial da
União da última quarta-feira,
dia 18, os resultados provisó-
rios da avaliação de títulos e da
perícia médica dos candidatos
que se declararam com defici-
ência no concurso para 53 va-
gas. A publicação está disponí-
vel, gratuitamente, na FOLHA
DIRIGIDA Online. As oportu-
nidades são para técnico em
Geociências.

Os candidatos poderão ter
acesso ao espelho da planilha
da avaliação de títulos e inter-
por recursos contra o resultado
preliminar, das 9h desta quin-
ta-feira, dia 19, até as 18h de
sexta, 20, por meio do site do
Cebraspe (antigo Cespe/UnB),
organizador. Já os recursos con-
tra a perícia médica deverão ser
feitos pessoalmente ou por
meio de procurador - entregan-
do procuração simples e espe-
cífica para tal -, nos endereços
listados no edital, das 8h às 12h

e das 13h às 17h.
O resultado final da avaliação

de títulos, da perícia médica da-
queles que se declararam com
deficiência e do concurso públi-
co serão publicados no dia 1º
de junho. As 53 oportunidades
são para a área de Hidrologia.
As vagas estão distribuídas por
Belém, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, Goiânia, Manaus, Por-
to Alegre, Recife, Salvador, For-
taleza, São Paulo, Porto Velho
e Teresina. O regime de contra-
tação é o celetista.

Uma prova objetiva foi a úni-
ca etapa da seleção. Além das
52 vagas imediatas, também
será formado cadastro de reser-
va, para ser utilizado durante
dois anos, prazo que pode do-
brar. A remuneração é de
R$3.985 mensais, para 40 ho-
ras semanais.

Inpe prorroga prazo de
validade de tecnologista

PPPPPESQUISADORESQUISADORESQUISADORESQUISADORESQUISADOR     | Concurso válido até 25 de junho

O Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe) prorro-
gou, por mais um ano, o prazo
de validade do concurso reali-
zado em 2014, para o cargo de
tecnologista, exclusivamente
para a área TJ05. A prorrogação
valerá a partir do dia 2 de junho
deste ano, estendendo-se até ju-
nho de 2017. Durante esse pe-
ríodo, novas convocações po-
derão ser feitas. A portaria re-
ferente a essa decisão, divulga-
da no Diário Oficial da União
(DOU) da última quarta-feira,
dia 18, está disponível na FO-
LHA DIRIGIDA Online.

A seleção ofereceu 68 vagas,
sendo 14 para pesquisador em
ciência e tecnologia e outras 54

para tecnologista, para atuação
em São Paulo. Os cargos exi-
giram nível superior e possu-
em remuneração que pode
chegar a até R$9.828,05, em
caso de doutorado. A carga de
trabalho, para os dois cargos,
é de 40 horas semanais. A va-
lidade do concurso para pes-
quisador já foi prorrogada e se-
gue até 25 de junho deste ano.
Os aprovados nessa seleção te-
rão assegurada a sua estabili-
dade empregatícia, conquista-
da graças ao regime de contra-
tação estatutário, que é adota-
do pelo Inpe.

SERVIÇO
Prorrogação da validade:
www.folhadirigida.com.br

Ibama: pedido de
concurso até o dia 31

CCCCCARREIRAARREIRAARREIRAARREIRAARREIRA     | Analistas ambiental e administrativo

Faltando pouco menos de duas
semanas para o fim do prazo de
envio de novos pedidos, o Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) ainda não informou se já
apresentou essa solicitação de con-
curso ao Ministério do Planejamen-
to. Esse prazo precisa ser cumpri-
do para que os processos possam
ser incluídos na Lei Orçamentária
Anual (LOA) do próximo ano.

Em maio do ano passado, uma
solicitação de 680 vagas foi feita,
mas devido às restrições orçamen-
tárias foi vetada pelo governo. Agora,
o órgão precisará encaminhar ou-
tro documento, pedindo o aval. O
Ibama já disse que fará essa solici-
tação, mas até o fechamento desta
edição não informou quando isso
acontecerá. Porém, como o Ibama
quer realizar o certame no ano que
vem, o pedido deve ser encaminha-
do até o fim do mês.

A Assessoria de Imprensa do ins-
tituto já informou que as carreiras

a serem contempladas serão as de
analista ambiental e anaista admi-
nistrativo, ambas de nível superi-
or. Na solicitação de 2015, o pleito
era de 500 vagas para a primeira
função e 180 para a segunda. A re-
muneração inicial é de R$7.675,45,
e os servidores terão assegurada a
estabilidade no emprego, graças ao
regime estatutário de contratação
adotado pelo Ibama.

Com grande carência de pesso-
al, a expectativa é de que a libera-
ção ocorra durante este ano, viabi-
lizando a nomeação dos aprovados
em 2017. O último concurso de
nível superior - para analista am-
biental (108) e administrativo (61)
- foi em 2012. Na ocasião, o Rio
contou com 15 vagas de analista am-
biental. A seleção teve provas ob-
jetiva e discursiva.

ARQ
UIVO

 

FUNÇÃO 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
REQUISITOS 

Agente de  
Pesquisase Mapeamento 

- 

• Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível médio, 
devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 
Educação. 

Agente de  
Pesquisas por Telefone 

- 

• Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível médio, 
devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 
Educação, e possuir 01 (um) ano de experiência comprovada em 
teleatendimento/ telemarketing ativo ou receptivo (conforme definição no 
anexo II da NR17) nos últimos 5 anos. 

Supervisor  
De Pesquisas 

Geral • Curso superior completo. 

Suporte Gerencial • Curso superior completo. 

Gestão • Curso superior completo. 

Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação 

• Curso superior completo com graduação em Engenharia de Sistemas, 
Engenharia de Computação, Informática, Ciência da Computação, Análise 
de Sistemas, Sistemas de Informação, Processamento de Dados ou 
Análise de Tecnologia da Informação, ou ainda, curso superior completo 
com graduação na área de Ciências Exatas. 

OBS: Os cursos exigidos para cada área de conhecimento deverão ser comprovados através de diploma ou histórico escolar acompanhado de declaração de conclusão 
de curso, fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. 

Quadro de cargos e requisitos
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Oferta de
205 vagas para
mulheres

Neste ano, o concurso para ingresso
na Escola de Sargento das Armas
(EsSA) tem um maior quantitativo
de vagas para mulheres. São, ao todo,
205: 70 para a área de Combatente,
Logística-Técnica e Aviação (de um
total de 1.070), 65 para Saúde e 70
para Música. As inscrições seguem
abertas até 4 de julho. Para o segmen-
to de Combatente, Logística-Técni-
ca e Aviação e, ainda, na área de Mú-
sica, o participante precisa ter ensi-
no médio completo. Já para as va-
gas da área de Saúde, é exigido cur-
so técnico de Enfermagem. Um dos
atrativos é a remuneração bruta ini-
cial, a formação, que é de R$3.892,68
mensais. Entre as exigências do con-
curso está o limite de idade, que é
de no mínimo, 17 e, no máximo,
24 anos de idade, no caso das vagas
para o segmento de Combatente, Lo-
gística-Técnica e Aviação. Nas áreas
de Saúde e Música, podem partici-
par aqueles que têm, no mínimo,
17 e, no máximo, 26 anos de idade.

SERVIÇO
www.folhadirigida.com.br
www.esa.ensino.eb.br

EsPCEx recebe
inscrições até
28 de junho

Com o prazo para inscrições aber-
to, o concurso de admissão à Esco-
la Preparatória de Cadetes do Exér-
cito oferece, ao todo, 440 vagas. Há
oportunidades para ambos os se-
xos. Para participar é preciso ter o
ensino médio e possuir no míni-
mo 17 e, no máximo, 22 anos de
idade completos até 31 de dezem-
bro de 2017. Homens e mulheres
têm até o dia 28 de junho para rea-
lizar a inscrição. Os candidatos
devem imprimir o boleto no valor
de R$90. Quem não conseguir rea-
lizar o procedimento pelo site pode
solicitar, por telefone, fax, ou carta,
até 1º de junho. Os pedidos de isen-
ção do valor da taxa serão aceitos
até o dia 1° de junho.

SERVIÇO
www.folhadirigida.com.br
www.espcex.ensino.eb.br

ABAETÉ 2 0 0 2

AIMORÉS 3 1 0 4

ALÉM PARAÍBA 2 1 0 3

ALFENAS 6 1 0 7

ALMENARA 2 1 0 3

ARAÇUAÍ 3 1 0 4

ARAGUARI 2 1 0 3

ARAXÁ 2 1 0 3

BARBACENA 5 1 0 6

BELO HORIZONTE 158 46 25 229

BETIM 10 3 1 14

BOM DESPACHO 5 1 0 6

BRASÍLIA DE MINAS 2 1 0 3

CAMBUÍ 3 1 0 4

CAMPO BELO 2 1 0 3

CAPELINHA 4 1 0 5

CARANGOLA 2 1 0 3

CARATINGA 3 1 0 4

CATAGUASES 3 1 0 4

CAXAMBU 2 1 0 3

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 2 0 0 2

CONSELHEIRO LAFAIETE 5 1 0 6

CONTAGEM 13 3 1 17

COROMANDEL 2 1 0 3

CURVELO 4 1 0 5

DIAMANTINA 2 1 0 3

DIVINÓPOLIS 9 2 1 12

FORMIGA 2 1 0 3

FRUTAL 2 1 0 3

GOVERNADOR VALADARES 7 2 0 9

GUANHÃES 3 1 0 4

GUAXUPÉ 3 1 0 4

IPATINGA 9 2 1 12

ITABIRA 6 1 0 7

ITAJUBÁ 5 1 0 6

ITAÚNA 4 1 0 5

ITUIUTABA 3 1 0 4

ITURAMA 2 1 0 3

JANAÚBA 3 1 0 4

JANUÁRIA 3 1 0 4

JEQUITINHONHA 2 1 0 3

JOÃO MONLEVADE 3 1 0 4

JUIZ DE FORA 7 2 0 9

LAVRAS 3 1 0 4

LEOPOLDINA 2 1 0 3

MANHUAÇU 6 1 0 7

MANTENA 2 1 0 3

MONTE CARMELO 2 1 0 3

MONTES CLAROS 7 2 0 9

MURIAÉ 4 1 0 5

NANUQUE 2 1 0 3

OURO PRETO 3 1 0 4

PARACATU 3 1 0 4

PARÁ DE MINAS 4 1 0 5

PASSOS 4 1 0 5

PATOS DE MINAS 5 1 0 6

PATROCÍNIO 3 1 0 4

PEÇANHA 2 1 0 3

PEDRO LEOPOLDO 7 2 1 10

PIRAPORA 2 1 0 3

PIUMHI 2 1 0 3

POÇOS DE CALDAS 6 1 0 7

PONTE NOVA 2 1 0 3

POUSO ALEGRE 7 2 0 9

RIO CASCA 2 1 0 3

RIO PARDO DE MINAS 2 1 0 3

RIO POMBA 2 0 0 2

SALINAS 2 1 0 3

SÃO GOTARDO 2 1 0 3

SÃO JOÃO DEL REI 3 1 0 4

SÃO LOURENÇO 2 1 0 3

SETE LAGOAS 7 2 0 9

TEÓFILO OTONI 5 1 0 6

TRÊS CORAÇÕES 2 1 0 3

TUPACIGUARA 2 1 0 3

UBÁ 4 1 0 5

UBERABA 7 2 1 10

UBERLÂNDIA 10 3 1 14

UNAÍ 6 1 0 7

VARGINHA 5 1 0 6

VIÇOSA 3 1 0 4

81 466 138 32 636

Agente de pesquisas e mapeamento:
veja quadro de vagas para o Estado de Minas Gerais

Como mensagem final aos futuros candidatos,
o professor alerta quanto a possíveis pegadinhas
presentes na avaliação. “Atenção ao enunciado das
questões! Muitos candidatos estão com o conteúdo
na ponta da língua, mas erram muitas questões
por falta de atenção aos enunciados das pergun-
tas. Tenham paciência com a leitura dos textos e
dos enunciados! Sucesso!”

Prova objetiva está prevista para ser aplicada no
dia 4 de setembro e concurso já mobiliza muita gente

SERVIÇO
Resultados: www.folhadirigida.com.br
Recursos: www.cespe.unb.br/
concursos/cprm_16

SERVIÇO
Resultados: www.folhadirigida.com.br
Recursos: www.cespe.unb.br/
concursos/cprm_16
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Corte pedagógico
corte de 4 mil funcionários comissionados, até o fim
do ano, anunciado como uma das primeiras medi-

das do governo interino de Michel Temer, terá magro re-
sultado prático, pouco contribuindo para o ajuste das contas
públicas, mas seu valor simbólico será significativo, de-
monstrando disposição para acertar.

É preciso, claro, que a promessa seja cumprida, com
critério. A medida já fora anunciada em administrações
anteriores, mas o aparelhamento do Estado continua
intocável. Ano passado, o então ministro do Planeja-
mento, Nelson Barbosa, prometera, como parte da re-
forma administrativa, uma tesourada menor, de 3 mil
comissionados, mas apenas 500 foram afastados.

Quatro mil ainda é um número modesto, mas é um
bom começo. Há muita gordura a queimar. De acor-
do com o próprio Executivo, existem 107.121 cargos
comissionados, 21.700 deles no topo (em 1997 eram
17.605, e em 2014 houve 22.926), com remuneração
média de R$11.767,25.

Os cargos comissionados, em princípio, não constitu-
em problema. Eles são essenciais à boa administração pública.
Os poréns são o seu uso abusivo e o preenchimento, em
boa parte, ignorando o mérito. O critério para conquistar
um desses cobiçados cargos é a afinidade político-ideo-
lógica ou pessoal. E isso não interessa à sociedade.

Agora, a determinação é que todos os ministros ocu-
pem no máximo 75% das funções gratificadas e dos car-
gos comissionados. Legislativo e Judiciário poderiam seguir
o exemplo, cortando e priorizando os concursados nes-
sas funções. Ao todo, existem 107 mil desses postos.

A sociedade está de olho nas providências saneadoras.
O governo Temer não pode correr o risco de se desmora-
lizar pelos mesmos motivos que levaram o lulopetismo
à desgraça: a leniência com o dinheiro público.

Risco de colapso
governo Michel Temer ainda não se posicionou so-
bre a política de concursos públicos, o que é natural,

mas precisa fazê-lo em breve, para orientação dos órgãos
que demandam pessoal e dos interessados em ingressar
no serviço público pelo mérito, pois precisam preparar-
se de forma planejada, com grande antecedência.

Os primeiros dias de um novo governo são assim mes-
mo: destinam-se a tomar pé da situação, nomear os prin-
cipais assessores, “arrumar as gavetas” e traçar os primei-
ros planos. Mas, com os números apurados, uma posição
deverá ser definida em breve, pois esse não é uma “assun-
to menor”, ao contrário do que pode parecer.

Ao que tudo indica, por mais que o novo governo
fale em enxugamento da máquina pública - de fato,
necessário -, concursos essenciais deverão ser autori-
zados a curto e a médio prazos, sob pena de a máqui-
na pública entrar em colapso.

Parte das vagas pedidas pode ser cortada, mas as seleções
terão de continuar acontecendo. Estão nesse caso concur-
sos como as da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Federal, Controladoria-Geral da União, Ministério
do Trabalho e Emprego e agências reguladoras, que, inclu-
sive, contribuirão para o essencial aumento da arrecadação.

Também é de se esperar a manutenção das exceções es-
tabelecidas no governo Dilma Rousseff: concursos para
substituição de terceirizados irregulares, cumprimento de
decisões judiciais e casos de reconhecida urgência. E a área
social, incluindo o INSS, também não pode ser esquecida.
No total, pelo menos 25 mil vagas podem ser autorizadas.

O governo não pode gastar mais do que arrecada, mas
a redução de custos pode ser obtida por outros meios
que não a suspensão dos concursos: entre outros, defi-
nição de prioridades, venda de imóveis inúteis, renegoci-
ação de contratos, melhor fiscalização da aplicação dos
recursos, afastamento de não concursados, eliminação de
mordomias e extinção para valer de órgãos criados apenas
para acomodar aliados e formar coalizões.

O

editoriais coluna do leitor FELIPE SIMÃO
colunadoleitor@folhadirigida.com.br

BENITO ALEMPARTE
benito.alemparte@folhadirigida.com.brponto de encontro
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pontodeencontro.folhadirigida.com.br
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Carga tributária federal aproximada de 20%
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Esta coluna está aberta para receber críticas,
opiniões, sugestões, reclamações e informa-
ções de todos os leitores. Em casos de de-
núncias ou críticas, só serão publicadas car-
tas acompanhadas de cópia da carteira de
identidade do autor.
Escreva para
Coluna do Leitor -
FOLHA DIRIGIDA
Rua do Riachuelo, 114, Centro
Rio de Janeiro, CEP 20.230-014.

PRESIDENTE INTERINO DA REPÚBLICA, MICHEL TEMER

“A partir de agora, nós não
podemos mais falar em crise.

Trabalharemos”

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR

Logo no dia da sua posse, o mi-
nistro do Planejamento de Temer,
Romero Jucá, anunciou que se-
rão mantidos os 32 acordos sa-
lariais firmados ano passado, be-
neficiando 1,1 milhão de servi-
dores do Executivo. O aumen-
to, de 10,8% em duas parcelas -
agosto próximo e janeiro de
2017 - está garantido no orça-
mento, e é objeto de seis proje-
tos em tramitação - em regime
de urgência - no Legislativo, que
o Executivo se empenhará para
aprovar. Jucá também garantiu o
aumento dos servidores do Judi-
ciário acordado no governo Dil-
ma: 41,47%, até 2019. Só não as-
segurou os acertos feitos no últi-
mo dia de Dilma no Planalto,
com a Polícia, Dnit e Incra. Novo

Foi um bom começo

dono da caneta que autoriza os
concursos, o peemedebista Ro-
mero Jucá é considerado hábil
articulador político, e foi líder
dos governos Fernando Henri-
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Abin não desiste
Entre os abacaxis que o novo governo terá de descascar,
no mundo dos concursos, está o da Agência Brasileira
de Inteligência (Abin): sua última seleção ocorreu há
quase seis anos, e outras foram negadas em seguida,
a última no ano passado. Desde junho de 2013 não há
nomeações. Agora, a agência, como muitos outros ór-
gãos, renovou o pedido de concurso, para 2017, abran-
gendo os níveis médio e superior. A pergunta que não
quer calar é: “vão atender, mesmo que parcialmente?”

Mérito em alta
Isto pode ser bom para os concursos: o governo Te-
mer está discutindo uma política de fortalecimento
das empresas estatais e das agências reguladoras.
“A ideia é implantar critérios de governança e meri-
tocracia nos quadros dessas instituições”, adiantou
o ministro do Planejamento, Romero Jucá.

Mérito em alta II
O economista Marcelo Caetano, novo secretário da
Previdência, que terá a difícil missão de desenhar a
reforma, é concursado do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea).

Questão de semântica
No concurso gigante do INSS, foi permitida a entrada
de candidatos com até 10 minutos de atraso. Segun-
do a organizadora, não se trata de tolerância, mas de
“ajuste de relógio”.

que, Lula e Dilma. É investigado
na Lava-Jato, por suposto recebi-
mento de dinheiro desviado da
Petrobrás, segundo o delator Pau-
lo Roberto Costa.

Nova organizadora
Surge uma nova organizadora, com sede no Rio de
Janeiro, mas para atuação em todo o país: é o Sele-
con - Instituto Nacional de Seleções e Concursos. À
frente da iniciativa estão o jornalista Rogério Rangel,
diretor presidente, e o educador e advogado Marcus
São Thiago, ex-diretor da Fundação Ceperj. Ambos
têm grande experiência na área.

Tesourada à vista
Para votar o orçamento de 2017, com déficit de
R$20,8 bilhões, setores da Assembleia Legislativa
do Rio exigem, entre outras providências, corte de
funcionários comissionados. O secretário de Fazen-
da, Julio Bueno, concorda, mas defende igual medida
no Judiciário, no Legislativo, no Ministério Público e
no Tribunal de Contas, que somam 11 cargos de
confiança, enquanto o Executivo dispõe de 8.864.
“Entendo que os poderes são independentes. Mas
acho que pode haver um grande entendimento a res-
peito”, pondera o secretário.

Não doeu nada
Como parte do corte de despesas para encarar a
crise, o secretário de Ambiente do Estado do Rio de
Janeiro, André Corrêa, exonerou 38 dos 125 funcio-
nários comissionados, não concursados.

Mais uma cota...
Mais uma proposta de cota nos con-
cursos: seria de 20%, nas seleções
para a área de segurança pública,
destinada aos militares das Forças
Armadas que estão em serviço ati-
vo e aos jovens que participam do
serviço militar obrigatório. É o que
estabelece o Projeto de Lei 4.367/
16, tramitando em caráter conclu-
sivo na Câmara, na qual será obje-
to da análise de três comissões. O
autor, deputado Cabo Daciolo, do
PTdoB-RJ), diz que o baixo salário
pago aos militares das Forças Arma-
das tem estimulado o abandono da
carreira. “É perceptível que a remu-
neração dos militares da Forças Ar-
madas é menor que a dos postos
correspondentes nas Forças Auxili-
ares”, comentou.

Número insuficiente
O pedido de 1.530 vagas de perito
médico pelo INSS, para 2017, não
tem nada de absurdo, pois a carên-
cia é de 3 mil profissionais, atesta
a associação nacional desses pro-
fissionais. Eles não atuam apenas
nas agências da Previdência, mas
também oito ministérios. O déficit
de pessoal é reconhecido, indireta-
mente, pelo governo, que recente-
mente autorizou, em condições es-
peciais, a perícia feita por médicos
do Sistema Único de Saúde (SUS).

É grave a crise
O Banco do Brasil, que de forma iné-
dita silencia sobre concurso, mesmo
estando sem cadastro de reserva em
vários estados, amargou, no primei-
ro trimestre, uma queda de 59%,
sobre o mesmo período de 2015.
Também no período janeiro/março de
2016, a Petrobrás fechou no verme-
lho pelo terceiro trimestre consecu-
tivo: o prejuízo foi de R$1,25 bilhão,
contra lucro de R$5,33 bilhões no
mesmo prazo do ano passado.

É grave a crise II
Dos 512 leitos, apenas 200 estão
ativos no Hospital Universitário
Pedro Ernesto, da Uerj. Faltam ser-
vidores - concurso recomendado pelo
Ministério Público foi atropelado pela
crise -, infraestrutura e insumos bá-
sicos, e os residentes convivem com
o atraso das bolsas, desde outubro
de 2015. Uma comissão de depu-
tados estaduais foi criada para acom-
panhar o problema e tentar soluções.

É grave a crise III
O Tribunal de Justiça e o Ministério
Público fluminenses teriam estou-
rado, ano passado, o teto da folha
salarial imposto pela Lei de Respon-
sabiblidade Fiscal, não fosse a “con-
tabilidade criativa” adotada pelo
estado: à receita corrente líquida
foram acrescentados, indevidamen-
te, R$6,7 bilhões oriundos de de-
pósitos judiciais. Sem essa artima-
nha, o tribunal atingiria 6,36%, quan-
do o limite é 6%. Já o MP, limitado a
2%, alcançaria 2,04%, calculou a Co-
missão de Finanças da Alerj.

É grave a crise IV
Em fase de reestruturação, a Bom-
bril, que demitiu 120 empregados
no início do ano, afastará outros
tantos em breve.

É grave a crise V
A crise é mesmo grave, mas vamos
trabalhar!!!

AG
EN

CIA BRASIL

Região Sul: informações
no site da FD Online
■ ■ ■ ■ ■ Moro em Cascavel (PR) e aqui não
vi vendendo o jornal FOLHA DIRIGI-
DA. Quero estar por dentro dos con-
cursos na minha cidade. Obrigado!
Priscila Aparecida Negreiros
via Facebok

Priscila, infelizmente, não há uma
edição impressa da FOLHA DIRIGI-
DA no Estado do Paraná. No entan-
to, você pode obter as informações
referentes aos concursos da Região
Sul, além de outras seleções de todo
o país, sendo assinante do nosso
site. Para isso, basta entrar na FO-
LHA DIRIGIDA Online e clicar no link
“Assine Agora” (Seja um Assinante
Premium), que fica no lado direito
da página eletrônica, e escolher a
melhor opção. Se preferir, poderá
ligar para (21) 2461-0062, de se-
gunda a sexta, das 8h às 19h.

MTPS: concurso
ainda não autorizado
■ ■ ■ ■ ■ Tem vaga para a Bahia do concur-
so do MTPS que está para de abrir?
André Oliveira - via Facebook

O concurso ainda não foi autori-
zado e a expectativa é de que isso
aconteça, já que houve avanço no
Ministério do Planejamento. Por
conta disso, não dá para falar ain-
da em lotação dos servidores

Saúde de Rondônia tem concurso previsto para
260 vagas e pendente de autorização do governo
■ ■ ■ ■ ■ Gostaria de saber notícias sobre o concurso da Secretaria de Saúde do
Estado de Rondônia. Ouvi falar que está previsto.
Daniel Almeida - por e-mail

A Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia (Sesau) está com concurso
previsto para cerca de 260 vagas. Ainda não há certeza sobre a liberação do
edital, já que o certame precisa ser autorizado pelo governador Confúcio Moura
(PMDB). As informações são do setor de RH da secretaria. Próximas atualiza-
ções na FOLHA DIRIGIDA Online. A última seleção da Sesau, realizada em
2015, ofereceu 266 oportunidades, com salários de até R$11.789,24. Os
cargos disponíveis foram de agente em atividades administrativas, técnico
em informática, técnico em enfermagem, administrador, físico, arquiteto ur-
banista, médico, motorista e auxiliar de serviços gerais, fisioterapeuta e fo-
noaudiólogo, entre outros. O regime do concurso foi estatutário, que garante
estabilidade empregatícia.

CAp: concurso consta
nos planos da Marinha
■ ■ ■ ■ ■ Gostaria de pedir a vocês que
entrasse em contato com a direto-
ria de ensino da Marinha junto ao
Almirante Guerrero para falar das
previsões dos concursos que estão
por vir, como por exemplo o do Cor-
po Auxiliar de Praças da Marinha,
que é uma incógnita pra muitas
pessoas. Gostaria se há previsão
de abertura desse concurso este
ano.
Ítalo Guedes - via Facebook

No planejamento de concursos di-
vulgado pela Diretoria de Ensino da
Marinha para este ano, consta o
concurso do Corpo Auxiliar de Pra-
ças (CAp). Como todos os que esta-
vam planejados até agora ocorre-
ram, a tendência é que este também
seja realizado. Porém, a corporação
ainda não tem informações oficiais
sobre data de divulgação do edital
e prazo de inscrições.

Romero Jucá: o prometido será cumprido
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Expectativa é que
muitos aprovados
sejam chamados
além das vagas

EEEEEXPECTXPECTXPECTXPECTXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA| Poderão se inscrever interessados de ambos os sexos com escolaridade do nível médio

TJ-MG: estabilidade e boa remuneração

TJ-MG

Enquanto os futuros candidatos aguardam pelo edital do TJ-MG, professores
especialistas em concursos detacam que estudos já devem ser iniciadosFicha de Exercícios

Veja mais um teste com gabaritos comentados
Para orientação dos futuros candidatos do
concurso para o TJ-MG, veja teste especial
sobre Direito Constitucional, elaborado pela
professa Jussara Murad, que leciona no cur-
so preparatório Pleno, de Belo Horizonte.

DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Assinale a afirmativa correta sobre processo le-
gislativo.

a) A matéria constante de proposta de emenda à
Constituição rejeitada ou tida como prejudicada
pode ser objeto de nova proposta na mesma
sessão legislativa desde que trate de matéria de
relevância e urgência.

 b) A proposta de emenda deve ser discutida e vota-
da em cada casa do Congresso Nacional,em dois
turnos, exigindo-se para a sua aprovação quó-
rum de dois terços dos votos dos respectivos
membros.

c) As medidas provisórias configuram uma catego-
ria especial de atos normativos primários, ema-
nados do Poder Executivo, que se revestem de
força, eficácia e valor de lei.

d) As leis delegadas versando sobre direitos políti-
cos e eleitorais são elaboradas pelo Presidente
da República, que deve solicitar a delegação do
Congresso Nacional.

02. Com relação aos direitos políticos, estabelecidos
na Constituição Federal de 1988, é correto afir-
mar:

A) É condição de elegibilidade a filiação partidária um
ano antes do pleito.

B) Ação de impugnação de mandato tramitará em
segredo de justiça, devendo ser proposta no prazo
de quinze dias contados da diplomação, instruí-
da a ação com provas de abuso do poder econô-
mico, corrupção ou fraude.

C) São inalistáveis os inelegíveis.
D) A prática de atos de improbidade administrativa

acarreta cassação de direitos políticos.

03. A Constituição da República Federativa do Brasil
trata, no seu Capítulo IV, dos Direitos Políticos.
De acordo com a referida norma, é condição de
elegibilidade a idade mínima de:

A) Dezoito anos para Vereador.
B) Dezoito anos para Deputado Federal, Deputado

Estadual ou distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz
de paz.

C) Vinte e um anos para Governador e Vice-Gover-
nador de Estado e do Distrito Federal.

D) Trinta anos para Presidente e Vice-Presidente da
República.

E) Vinte e um anos para Senador.

04. A Constituição da República possui em suas dis-
posições algumas funções essenciais à justiça,
a fim de viabilizar o seu funcionamento.
Ela estipula o direito de acesso à justiça, como
um dos direitos fundamentais a todos.

Relacione as colunas, vinculando os órgãos às
características correspondentes.

• Ministério Público.
• Advocacia Pública.
• Defensoria Pública.

( ) Com a Emenda Constitucional nº 45/04, se forta-
leceu, pois teve assegurada autonomia funcional
e administrativa.

 ( ) Diretamente ou através de órgão vinculado, re-
presenta a União, judicial e extrajudicialmente, ca-
bendo-lhe, nos termos da lei complementar que
dispuser sobre sua organização e funcionamen-
to, as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo.

( ) Instituição permanente, essencial à função juris-
dicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos in-
teresses sociais e individuais indisponíveis.

A sequência está correta em
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 1
C) 3, 2, 1
D) 2, 1, 3
E) 3, 1, 2

05. NÃO são brasileiros natos:
A) Os nascidos na República Federativa do Brasil,

ainda que de pais estrangeiros, desde que estes
não estejam a serviço de seu país.

B) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja
a serviço da República Federativa do Brasil.

C) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou
de mãe brasileira, desde que sejam registrados
em repartição competente.

D) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou
de mãe brasileira desde que venham a residir na
República Federativa do Brasil e optem, em qual-
quer tempo, depois de atingida a maioridade, pela
nacionalidade brasileira.

E) Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalida-
de brasileira, exigidas aos originários de países
de língua portuguesa apenas residência por um
ano ininterrupto e idoneidade moral.

06. De acordo com a Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, os atos de improbidade admi-
nistrativa importarão:

A) A suspensão dos direitos políticos, a perda da fun-
ção pública, a indisponibilidade dos bens e o res-
sarcimento ao erário.

B) A perda dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressar-
cimento ao erário.

C) A suspensão dos direitos políticos, a perda da fun-
ção pública e a interdição para licitar com a Admi-
nistração Pública.

D) A perda dos direitos políticos, a perda da função
pública, o ressarcimento ao erário e a interdição
para licitar com a Administração Pública.

E) A suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento
ao erário, a suspensão da função pública e a in-
disponibilidade de bens.

07. Sobre o tema Poder Executivo, na Constituição
da República Federativa do Brasil, marque a al-
ternativa INCORRETA:

A) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da
República, auxiliado pelos Ministros de Estado.

B) A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
República realizar-se-á, simultaneamente, no
primeiro domingo de outubro, em primeiro turno,
e no último domingo de outubro, em segundo tur-
no, se houver, do ano anterior ao do término do
mandato presidencial vigente.

C) A eleição do Presidente da República importará a
do Vice-Presidente com ele registrado.

D) Será considerado eleito Presidente, o candidato
que, registrado por partido político, obtiver a mai-
oria absoluta de votos, computados (incluídos)
os em branco e os nulos.

 E) Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer
morte, desistência ou impedimento legal de can-
didato, convocarse-á, dentre os remanescentes,
o de maior votação.

De acordo com o art. 5º da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988 “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie-
dade, nos termos seguintes: (...)

08. Marque a alternativa que NÃO complementa cor-
retamente o referido artigo:

A) A pequena propriedade rural, assim definida em
lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos de-
correntes de sua atividade produtiva, dispondo a
lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvi-
mento

B) Aos autores pertence o direito exclusivo de utili-
zação, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar.

C) É garantido o direito de herança.
D) No caso de iminente perigo público, a autoridade

competente poderá usar de propriedade particu-
lar, assegurada ao proprietário indenização ulte-
rior, se não houver dano.

E) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurí-
dico perfeito e a coisa julgada

09. Sobre a Organização do Estado na Constituição
da República Federativa do Brasil, marque a al-
ternativa INCORRETA:

A) Distrito Federal é a Capital Federal.
B) A organização político-administrativa da República

Federativa do Brasil compreende a União, os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil.

C) Os Territórios Federais integram a União, e sua
criação, transformação em Estado ou reintegra-
ção ao Estado de origem serão regulados em lei
complementar.

D) Os Estados podem incorporar-se entre si, sub-
dividir-se ou desmembrar-se para se anexarem
a outros, ou formarem novos Estados ou Territó-
rios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e
do Congresso Nacional, por lei complementar.

E) A criação, a incorporação, a fusão e o desmem-
bramento de Município far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por lei complementar
federal, e dependerão de consulta prévia, medi-

ante plebiscito, à população dos Municípios en-
volvidos, após divulgação dos Estudos de Viabi-
lidade Municipal, apresentados e publicados na
forma da lei.

10. Marque a alternativa que NÃO contém uma ma-
téria disciplinada na Constituição da República Fe-
derativa do Brasil como cláusula pétrea:

A) A forma federativa de Estado.
B) O voto direto, secreto, universal e periódico.
C) A forma republicana
D) A separação de Poderes.
E) Os direitos e garantias individuais.

GABARITO COMENTADO

01. Resposta: D
Conforme Art. 68, caput, da Constituição Federal:
 No que concerne ao processo legislativo, as leis dele-
gadas serão elaboradas pelo Presidente da Repúbli-
ca, que deverá solicitar a delegação ao Congresso
Nacional.
Imprescindível a solicitação do Congresso Nacional,
para que haja a elaboração das leis delegadas, enfati-
zando-se precipuamente, que são elaboradas pelo Pre-
sidente da República.

02. Resposta: B
Conforme art. 14, §10 e §11, da Constituição Federal:
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da
lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
Inicialmente, cabe ressaltar que esse tipo de ação de
impugnação corre total e absolutamente em segredo de
justiça,enfatizando-se que o mandato eletivo é impug-
nado somente ante a Justiça Eleitoral e esse tipo de ação
somente pode ser instruída com provas contundentes
e concretas que dizem respeito à fraude ou corrupção e
abuso de poder econômico propriamente dito.

03. Resposta: A
Art. 14, §3º, VI
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária; Regulamento
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presiden-
te da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
No caso em tela, a única opção correta é a que diz
respeito à idade mínima de dezoito anos, para verea-
dor.

04. Resposta: C
Arts. 127, 131 e 134, da Constituição Federal
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbin-
do-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrá-
tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que,
diretamente ou através de órgão vinculado, representa
a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos
termos da lei complementar que dispuser sobre sua
organização e funcionamento, as atividades de consul-
toria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanen-
te, essencial à função jurisdicional do Estado, incum-
bindo-lhe, como expressão e instrumento do regime
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica,
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em to-
dos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos indivi-
duais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos ne-
cessitados, na forma doinciso LXXIV do art. 5º HYPER-
LINK “http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm”desta Constituição Federal.       (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)
Além de configurarem como funções essenciais à Jus-
tiça, os três órgãos atuam em esferas distintas, seja
em plena defesa dos interesses sociais e individuais;
seja promovendo a integração dos direitos humanos e
dos direitos individuais e coletivos; representando a União
de forma judicial ou extrajudicialmente, inclusive dispondo
sobre organização e funcionamento, incluindo ativida-
des de consultoria e acessoramento jurídico.

05. Resposta: E
Art. 12, incisos I e II da Constituição Federal.
Art. 12. São brasileiros:
I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ain-
da que de pais estrangeiros, desde que estes não es-

tejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço
da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de
mãe brasileira, desde que sejam registrados em repar-
tição brasileira competente ou venham a residir na Re-
pública Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo,
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade
brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 54, de 2007)

II - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade
brasileira, exigidas aos originários de países de língua
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto
e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residen-
tes na República Federativa do Brasil há mais de quin-
ze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde
que requeiram a nacionalidade brasileira.(Redação dada
pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)
A resposta se enquadra na alternativa E, uma vez que
o caso em tela, não se trata de brasileiros natos, mas
sim de brasileiros naturalizados, conforme o art. 12, in-
ciso II, alínea “a”.

06. Resposta: A
Art. 37, §4º, da Constituição Federal.
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimen-
to ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.
O crime de improbidade administrativa, acarreta nas
quatro sanções previstas no art., sem prejuízo, inclu-
sive da ação penal cabível.

07. Resposta D
Art. 76 e 77, da Constituição Federal
Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente
da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente
da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último do-
mingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano
anterior ao do término do mandato presidencial vigen-
te. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16,
de 1997)
§ 1º A eleição do Presidente da República importará a
do Vice-Presidente com ele registrado.
§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato
que, registrado por partido político, obtiver a maioria
absoluta de votos, não computados os em branco e
os nulos.
§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta
na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vin-
te dias após a proclamação do resultado, concorrendo
os dois candidatos mais votados e considerando-se
eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer
morte, desistência ou impedimento legal de candidato,
convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior
votação.
No caso em apreço, a alternativa d demonstra-se equi-
vocada, uma vez que não são computados os votos
em branco e nulos, conforme § 2º, art. 77.

08.Resposta D
Art. 5º, inc. XXV, da Constituição Federal:
XXV - No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se hou-
ver dano;
Na questão D, o erro é simplesmente na palavra NÃO
– se NÂO houver dano – e, muito ao contrário, é so-
mente se houver dano, é que haverá a garantia da in-
denização posterior.

09. Resposta: A
Art. 18 §1º
Art. 18. A organização político-administrativa da Repú-
blica Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos au-
tônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º Brasília é a Capital Federal.
A questão A é a incorreta, uma vez que Brasília que é
a capital federal e não o Distrito Federal.

10. Resposta C
Art. 60 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta...
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
Nessa questão, a forma republicana não está incluída
nas cláusulas pétreas, uma vez que o § inclui as ten-
dentes a abolir a separação de Poderes, a forma de
federação, direitos e garantias individuais e o voto.

Um dos concursos mais aguar-
dados pelos concurseiros é o da
área de apoio do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Ge-
rais (TJ-MG). O órgão anunciou
a seleção há algumas semanas
e iniciou os preparativos junto
à organizadora, a Consuplan,
para elaborar e publicar o edi-
tal no segundo semestre.

 O TJ-MG abrirá vagas ime-
diatas e cadastro para dois car-
gos: oficial de apoio judicial
(Justiça Comum e Juizado Es-
pecial) e oficial judiciário (Co-
missário da Infância e da Juven-
tude). Em ambos, o nível de
escolaridade exigido é o médio
completo (antigo 2º grau).

Dentre os atrativos do con-
curso estão a estabilidade, ga-
rantida pelo regime de contra-
tação estatutário, e a boa remu-
neração. Segundo o termo de

referência, o salário inicial
será de R$3.238,54, já incluí-
do o valor de R$799 referente
ao auxílio-alimentação.

O referencial também estabe-
lece as etapas da seleção. A pri-
meira será de provas objetivas,
que deverá conter 20 questões de
Língua Portuguesa, 15 de Noções
de Informática, 20 de Noções de
Direito e 25 de Atos de Ofício.
Já a segunda, apenas para oficial
de apoio judicial, será de prova
prática de digitação.

Outro grande destaque do

certame é o número de contra-
tações. Na última seleção, re-
alizada em 2009, o órgão criou
um cadastro de reserva que
empossou mais de 4 mil no-
vos servidores durante a vali-
dade (terminada em dezem-
bro de 2014), dos quais 4.237
para oficial de apoio judicial.
Com isso, serão grandes as
chances de muitos aprovados
serem aproveitados durante o
prazo de validade do concur-
so, que deverá ser de dois anos,
prorrogávei por mais dois.

Concurso é uma boa oportunidade
• Estabidade - Os servidores do tribunal são protegidos pelo regime
estatutário, garantindo a estabilidade tão sonhada pelos concurseiros;

• Salários - Exigindo apenas o nível médio, os cargos proporcionam
remuneração de R$3.238,54, já com o auxílio-alimentação;

• Muitas onvocações - O TJ-MG costuma realizar muitas contrata-
ções. No último concurso houve mais de 4 mil empossados;

• Plano de carreira - O órgão estabelece um plano de carreira que
aumenta a remuneração conforme o tempo de serviço e cursos
realizados;

• Nível de dificuldade - Professores apontam que as provas costu-
mam ter um nível de dificuldade intermediário, com questões claras.

Professora destaca Direito Constitucional
Sonhar com a aprovação em

um concurso é comum para
muitos brasileiros, mas ter a
dedicação necessária para
conquistar tal objetivo nem
sempre é fácil. A professora
de Direito Constitucional e
Ciências Criminais do Cur-
so Pleno, Jussara de Mello
Murad, entrevistada pela
FOLHA DIRIGIDA, dá dicas
de como os candidatos devem
se preparar.

De acordo com a professo-
ra, a organizadora Consul-
plan tem costume de cobrar
textos objetivos e sucintos, ou
seja, é dispensável o conhe-
cimento profundo das leis.
Entretanto, o fato de serem
claros não anula a importân-
cia da afinidade com o perfil
da banca por parte dos can-
didatos. Para isso, ela reco-
menda a resolução de provas
anteriores. Todavia, isso não

deva ser o único foco. Deve-
se resolver questões de con-
cursos semelhantes, para ad-
quirir mais experiência em
provas deste tipo.

A professora Jussara acredi-
ta que as principais questões
serão sobre Princípios, Direi-
tos, Garantias Fundamentais,
Separação de Poderes e Fun-
ções Essenciais à Justiça, além
de Administração Pública. Ela
sugere ainda aos futuros con-
correntes atenção especial às
Emendas Constitucionais do
último edital para cá.

Ter um cronograma de es-
tudo também é fundamental,
pois aumenta significativa-
mente as chances de aprova-
ção, considerando que a pre-
paração do candidato passa a
ser mais produtiva e eficien-
te. Porém, é fundamental que
haja pausa e tempo para ali-
mentação, pois passar mais

de 4 horas estudando sem in-
tervalo além de não ser sau-
dável, não é recomendável.

Perguntada sobre o cami-
nho para realizar uma boa
prova a professora diz: “O
primeiro passo é o conheci-
mento do edital e acompa-
nhamento de todas as mu-
danças e retificações que sur-
girem. Deste modo, o candi-
dato não terá surpresas no dia
da prova e saberá de antemão
todo o conteúdo programáti-
co. Contudo, além disso, a
calma e a tranqüilidade são
fatores imprescindíveis para
o dia do exame”.

Aos candidatos que se sen-
tem inseguros, a professora re-
passa a frase do doutrinador Da-
másio Evangelista de Jesus que
diz “Só não passa em concur-
so aquele que desiste. Quem
persiste, passa até mesmo na
vaga daquele que desistiu!”
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Concurso oferece
vagas para cargos
de 1º e 2º graus.
Até R$2.750

Creci-MG tem vagas para
BH e Governador Valadares
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casos de sucesso

Se você também conquistou
sua vaga no serviço público
e é um exemplo de superação,
envie seus contatos para o e-
mail casosdesucesso@
folhadirigida. com.br. Em
breve, sua história poderá
ser contada nesta coluna

Quando a metodologia de estudo faz
toda a diferença para a classificação

RENATO DECCACHE
renato.deccache@folhadirigida.com.br

Formado pelo Instituto Tecno-
lógico da Aeronáutica (ITA), o
engenheiro de Computação Alex
Lopes Pereira conseguiu o que
muitos concurseiros sonham:
ingressar no serviço público após
poucos meses de preparação. Se-
gundo ele, na primeira vez em
que conseguiu classificação, para
analista em Ciência e Tecnologia
do Ministério da Defesa, em
2012, ele estudou aproximada-
mente 1.100 horas, ao longo de
seis meses.

Mas, alcançar um feito como
este está longe de ser fácil. Não
basta só adotar uma rotina in-
tensa de estudos (no caso de
Alex, equivale a uma média de
pouco mais de seis horas por
dia). Para ele alcançar um resul-
tado tão expressivo, foram fun-
damentais sua trajetória acadê-
mica e a metodologia de estu-
dos que ele empregou.

Só o fato de ter se graduado pelo
ITA, instituição que tem um dos
concursos para ingresso mais di-
fíceis do país, já traz um diferen-
cial para o engenheiro. No entan-
to, ele ainda tem em seu currí-
culo um mestrado e doutorado
em Engenharia Eletrônica e de
Computação, em ambos os ca-
sos no ITA. Esse histórico e o fato
de ter tentado um concurso para
de Informática, na qual se for-
mou, certamente foram decisi-
vos para ele ingressar na carreira
pública tão rápido.

“Alguns fatores foram relevan-
tes para este prazo ter sido rela-
tivamente curto. Primeiro, o meu
histórico consistente de dedica-
ção aos estudos desde a prepa-
ração para o concorrido vestibu-
lar do ITA. Então para se saber
quanto tempo de estudo foi ne-
cessário para eu passar, devería-
mos considerar também incon-
táveis horas de estudo durante os
12 anos anteriores dedicados ma-
joritariamente aos estudos de Tec-
nologia da Informação”, ressal-
ta Alex Lopes Pereira.

A trajetória de Alex não foi ape-
nas de êxitos. Em dois concursos
dos quais participou, para o Se-
nado Federal e para a Controla-
doria Geral da União (CGU),
ambos em 2012, ele não obteve
o resultado que esperava. Mais
recentemente, no entanto, ele lo-
grou mais um êxito: ficou na 5ª
colocação para o concurso de ana-
lista de Planejamento e Orça-
mento do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão
(MPOG). Dentro do número de
vagas (a seleção tem, ao todo,
sete), ele aguarda convocação.

“Na verdade, tive uma vida
inteira de estudos. Acredito mi-
nha trajetória deixa uma men-
sagem de que uma vida de su-
cesso é construída no longo pra-
zo. Por isso, é importante ter o
maior aproveitamento possível.
Infelizmente, isto não é muito
comum entre os estudantes bra-
sileiros”, comenta Alex Lopes.

Atualmente, o engenheiro atua
no Centro Gestor e Operacional
do Sistema de Proteção da Ama-
zônia (Censipam), órgão vincu-
lado ao Ministério da Defesa. Seu
trabalho possibilita, entre outras
coisas, o levantamento de infor-
mações essenciais para a Segurança
Nacional, que são compartilhadas
com outros órgãos do governo.

Outro diferencial na trajetória de
Alex Lopes foi a metodologia de
estudos que ele desenvolveu para
estudar. Como ele priorizou cargos
na área de Informática, não preci-
sou dedicar muito tempo à prepa-
ração para as questões específicas,
pois, nesse caso, a formação ao lon-
go da vida foi decisiva. Seus esfor-
ço maior foi para as outras disci-
plinas dos concursos, em especi-
al, as da área de Direito, com as
quais teve menos contato ao lon-
go de sua vida acadêmica.

Alex seguiu um pensamento
do físico Isaac Newton, para es-
colher a melhor forma de estu-
dar: “se eu vi mais longe, foi por
estar sobre ombros de gigantes.”
“Então, sabia que eu precisava me
inspirar no que os especialistas
e os candidatos que conseguiram
as primeiras colocações em con-
cursos fizeram”, destaca.

Nessa linha, o engenheiro pro-
curou ler obras e textos de referên-
cias na área de aprovação de con-
cursos públicos. Entre os autores
que ele estudou, estão William
Douglas, e Rogério Neiva, este úl-
timo autor do livor “Como se Pre-
parar para Concursos Públicos com
Alto Rendimento.” Ele também
cita como inspiração especialistas
como Lair Ribeiro (que defende
que, se alguém falha em planejar,
está planejando falhar) e uma fra-
se de Abraham Lincoln (se tivesse
seis horas para derrubar uma árvo-
re, eu passaria as primeiras quatro
afiando o machado). “Investi vá-
rias horas afiando o machado, len-
do sobre como me preparar.”

Seu objetivo era entender como
poderia melhorar os processos
envolvidos em uma preparação
para concursos públicos. Para
isto, empregou conhecimentos
do chamado Ciclo de PDCA (si-
gla em Inglês para a sequência
planejar, executar, checar e atu-
ar), que contribuem para o con-
trole estatístico da qualidade no
campo da Administração.

Ao começar a se preparar, Alex
percebeu que errava muitas
questões por falha na interpre-
tação ou distração. E ao estu-
dar mais sobre preparação para
concursos, ele percebeu que
julgamento incoerente por fa-
lha de interpretação é bastan-
te comum e inclusive tema de
pesquisas científicas. A partir
daí ele desenvolveu uma es-
tratégia de resolução de pro-
vas muito adequada às avali-
ações feitas pelo Cespe-UnB,
que propõem questões que
têm como resposta apenas
duas opções: certo ou errado.

“A taxa de erros ao julgar um
item cujo gabarito é Falso (F) é
bem menor do que a taxa de er-
ros de se julgar um item cujo ga-
barito é Verdadeiro (V). Isto ocor-
re porque, via de regra, quando
se julga um item como F é por-
que se encontrou alguma incon-
sistência (situação dificilmen-
te reversível por eventual falha
de interpretação). Já ao se jul-
gar um item como verdadeiro,
o significado subjacente é que
candidato não foi capaz de en-
contrar nenhuma inconsistên-
cia. No caso da inconsistência
existir (gabarito do tipo F), a
falha de interpretação foi a cau-
sa”, destaca. A partir daí, ele apli-
cou um procedimento que tor-
na menor a chance de cometer
erros por má interpretação ou
distração nesse tipo de prova.

“A abordagem recomendada
é: ler os itens procurando in-
consistências que os deixem
falsos e não fazer o mais in-
tuitivo, que é ler os itens e res-
ponder entre V ou F já na pri-
meira leitura”, destaca Alex
Lopes, ressaltando que tam-
bém, é possível também apli-
car a mesma metodologia, a
partir de uma estruturação mais
complexa, em provas com mais
opções de resposta.

Alex Lopes, que trabalha atualmente como analista no Sensipam, órgão
do Ministério da Defesa, desenvolveu metodologia própria para estudar
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O momento conturbado po-
lítico e econômico que o país
enfrenta nos últimos meses
atrasou uma série de concursos
programados para este ano. Um
dos mais aguardados é o de es-
criturário do Banco do Brasil
(BB), instituição que sofre com
grande carência de pessoal.

A qualquer momento, o
nome do novo presidente do
BB deverá ser anunciado pelo
atual ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles. E a expec-
tativa é de que, com essa defi-
nição (além de outras medidas
que o novo governo está to-

BB tem necessidade de
concurso para escriturário
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mando), o momento político
e financeiro seja alterado e o
concurso volte à pauta das pri-
oridades do BB. O quadro do
BB encontra-se defasado prin-
cipalmente no Rio de Janeiro,
Amazonas, Espírito Santo, Mi-
nas Gerais, Rio Grande do Sul
e Santa Catarina, onde o pra-
zo de validade da seleção an-
terior expirou em setembro de
2015 e, desde então, não hou-
ve mais contratações. Com o
atraso na abertura do concur-
so para esses estados, que es-
tava previsto para o ano pas-
sado - tendo inclusive diversos

detalhes definidos (Fundação
Cesgranrio seria a organizado-
ra e estrutura da prova objeti-
va teria 70 questões) - a sobre-
carga de trabalho, porém, só
aumenta. Quem reclama dela
são os funcionários do BB, que
têm cobrado contratações e
concursos. Hoje o BB tem, além
das 400 recentes aposentadori-
as no Rio, necessidade de mais
de 3 mil funcionários em todo
o país, o que reforça a necessi-
dade de abertura de novos con-
cursos. Procurado, o banco não
tem uma previsão de quando
o concurso será aberto.

A próxima grande oportunida-
de para a área judiciária no âmbi-
to federal e que tem despertado o
interesse de milhares de pessoas
é o concurso do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF-RJ/ES),
cujo edital sairá em breve. A esta-
bilidade e as remunerações
(R$6.224 ou R$9.662) oferecidas
são consideradas por muitos como
os grandes atrativos. O órgão ace-
lera os preparativos da seleção,
tendo como próximo passo a de-
finição da organizadora.

Para isso, o TRF-RJ/ES já contac-
tou algumas instituições e elabora
uma minutal do edital. A expec-
tativa é de que a organizadora
possa ser definida nas próximas
semanas. Segundo o tribunal, reu-
niões rotineiras têm sido realiza-
das, visando à abertura da seleção,
cujo edital deverá ser publicado
logo após expirar a validade da
seleção anterior.

O concurso de 2011 estará vá-
lido até 16 de julho (técnico ad-
ministrativo e técnico em segu-
rança e transporte) ou 29 de ju-

TRF-RJ/ES: estabilidade e
remuneração são atrativos

BBBBBANCAANCAANCAANCAANCA | Tribunal já contactou algumas instituições

Boa remuneração
e estabilidade atraem
interessados
de São Paulo

nho (demais funções contempla-
das). O término da validade é
mais um indício para o novo
concurso ocorrer, já que o TRF-RJ/
ES costuma manter um cadastro
de reserva válido para suprir as
suas necessidades.

Portanto, aqueles que ainda não
iniciaram a preparação devem
começá-la o mais breve possível.
“Como o concurso será para cadas-
tro de reserva, os aprovados vão
ser chamados conforme vagas
venham a surgir. Dessa forma, será
convocado mais rapuidamente
para a posse aquele que conseguir
a melhor classificação. Portanto,
quanto mais cedo o candidato
iniciar os estudos, maiores serão
as chances dele conseguir uma
posição melhor na lista de apro-
vados”, disse Ricardo Pietro, espe-
cialista na área de concurso.

Embora já intensifique os pre-
parativos, o TRF-RJ/ES já esclare-
ceu que precisa do aval do Con-
selho da Justiça Federal (CJF) para
realizar o concurso. No entanto,
essa aprovação deverá ser mera
formalidade, já que o tribunal tem
carência de pessoal e precisa re-
forçar seus quadros com novos
servidores.

Serão contemplados os cargos
de técnico e analista judiciários de

28 especialidades, com remune-
rações de R$6.224,79 e
R$9.662,84, respectivamente. O
destaque é o técnico administra-
tivo (sem especialidade), que exige
apenas o nível médio completo.

Para o nível médio/técnico,
haverá chances para técnicos de
segurança e transporte (nível
médio e carteira de habilitação D
ou E), telecomunicações e eletri-
cidade (nível médio), contabili-
dade, enfermagem e informática
(exigência de nível médio/técni-
co), com o mesmo rendimento.
No caso do analista (nível supe-
rior), as áreas contempladas serão
administrativa (qualquer gradu-
ação), judiciária (Direito) e apoio
especializado (diversos cursos).

Do concurso vigente e realizado
em 2011, até o último dia 2, foram
feitas 1.126 chamadas, sendo 1.028
no Rio e 98 no Espírito Santo. A
função de técnico administrativo,
de nível médio, é a que tem maior
quantitativo de convocados: 575
(512 no Rio e 63 no Espírito San-
to). Em 2011, os candidatos foram
avaliados por meio de 60 ou 70
questões objetivas. A Fundação
Carlos Chagas (FCC) foi a organi-
zadora. O novo concurso deverá ter
prazo de validade de dois anos,
prorrogável por igual período.

Programa oficial

NÍVEL FUNDAMENTAL
PARA TODOS OS CARGOS DE FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de diversos tipos de textos
(literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e
figurado das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acen-
tuação. Plural dos substantivos e adjetivos. Adjetivo, numeral, pro-
nome, verbo, artigo e substantivo. Aumentativo e diminutivo. Divi-
são silábica. Classificação da divisão silábica. Reconhecimento de
frases corretas e incorretas. Conjugação verbal. Sílaba tônica. Con-
cordância verbal e nominal.

MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades. Núme-
ros racionais, representação fracionária e decimal: operações e pro-
priedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcenta-
gem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equação do 1º
grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de
tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre gran-
dezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro,
área, volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução
de situações-problema.

CONHECIMENTOS GERAIS: Fatos e notícias locais, nacionais e
internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar da
data de realização da prova, em meios de comunicação de massa,
como jornais, rádios, Internet e televisão. Elementos de política bra-
sileira. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura,
rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas
públicas, aspectos locais e globais. História e geografia do Brasil e
do estado de Minas Gerais.

NÍVEL MÉDIO
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Significação das
palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Orto-
grafia. Pontuação. Acentuação. Cargo das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às re-
lações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regên-
cias verbal e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de lingua-
gem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de subs-
tantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa).
Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos
direto, indireto e indireto livre. Processos de coordenação e subor-
dinação. Colocação pronominal.

MATEMÁTICA: Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão;
igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, racio-
nais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potencia-
ção. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e míni-
mo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo,
tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas
diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e
composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algé-
brico: identidades algébricas notáveis. Operações com expressões
algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações:
equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de
equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade:
arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um
evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geome-
trias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas
perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e
trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, para-
lelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas, pirâmi-
des, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções
de 1º e 2º graus. Gráficos de funções de 1º e 2º graus. Máximo e
mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Tri-
gonometria: funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Apli-
cação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo.
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e
temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Com-
preensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipó-
teses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.

CONHECIMENTOS GERAIS: Fatos e notícias locais, nacionais e
internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar da
data de realização da prova, em meios de comunicação de massa,
como jornais, rádios, Internet e televisão. Elementos de política bra-

sileira. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura,
rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas
públicas, aspectos locais e globais. História e geografia do Brasil e
do estado de Minas Gerais.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: MS-Windows 8 e 10: conceito de pastas,
diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferên-
cia, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas
e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office
2013. MS-Word 2013: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, mar-
cadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de
quebras e numeração de 31 páginas, legendas, índices, inserção
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2013:
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colu-
nas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de
fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, cam-
pos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. Correio Ele-
trônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação na Internet, conceitos
de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Principais na-
vegadores: Google Chrome, Mozilla e Internet Explorer.

PARA OS CARGOS DE PFIS – PROFISSIONAL DE FISCALIZA-
ÇÃO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei nº 6.530/78 – Deu nova regulamentação à profissão de Corretor
de Imóveis, disciplinou o funcionamento de seus órgãos de fiscali-
zação e deu outras providências
Decreto nº 81.871/78 – Regulamentou a Lei nº 6.530/78
Resolução COFECI nº 146/1982 – Aprovou o Código de Processo
Disciplinar
Resolução COFECI nº 326/1992 – Aprovou o Código de Ética Pro-
fissional dos Corretores de Imóveis
Resolução COFECI nº 327/1992 – Estabeleceu normas para inscri-
ção de pessoas físicas e jurídicas nos Conselhos Regionais de
Corretores de Imóveis
Resolução COFECI nº 675/2000 – Concedeu isenção de pagamen-
to de contribuições anuais ao idoso
Resolução COFECI nº 916/2005 – Alterou a redação do artigo 1º,
parágrafo único, da Resolução COFECI nº 675/2000, tornando au-
tomática a isenção dos inscritos com idade acima de 70 anos
Resolução COFECI nº 1.065/2007 – Estabeleceu regras para a uti-
lização de nome abreviado por pessoas físicas e de fantasia por
empresários e pessoas jurídicas, assim como tamanho mínimo de
impressão do número de inscrição no CRECI em divulgações publi-
citárias e documentais
Resolução COFECI nº 1.336/2014 – Altera a Resolução COFECI nº
1.168/2010, em conformidade com a nova redação da Lei nº 9.613/
98, em face da edição da Lei 12.683/12.

PARA O CARGO DE PSAD – PROFISSIONAL SUPORTE ADMINIS-
TRATIVO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei nº 6.530/78 – Deu nova regulamentação à profissão de Corretor
de Imóveis, disciplinou o funcionamento de seus órgãos de fiscali-
zação e deu outras providências
Decreto nº 81.871/78 – Regulamentou a Lei nº 6.530/78
Resolução COFECI nº 326/1992 – Aprovou o Código de Ética Pro-
fissional dos Corretores de Imóveis
Resolução COFECI nº 327/1992 – Estabeleceu normas para inscri-
ção de pessoas físicas e jurídicas nos Conselhos Regionais de
Corretores de Imóveis
Resolução COFECI nº 675/2000 – Concedeu isenção de pagamen-
to de contribuições anuais ao idoso
Resolução COFECI nº 916/2005 – Alterou a redação do artigo 1º,
parágrafo único, da Resolução COFECI nº 675/2000, tornando au-
tomática a isenção dos inscritos com idade acima de 70 anos
Resolução COFECI nº 1.065/2007 – Estabeleceu regras para a uti-
lização de nome abreviado por pessoas físicas e de fantasia por
empresários e pessoas jurídicas, assim como tamanho mínimo de
impressão do número de inscrição no CRECI em divulgações publi-
citárias e documentais
Resolução COFECI nº 1.127/2009 – Deu nova regulamentação ao
registro de estágio nos Conselhos Regionais de Corretores de Imó-
veisidade acima de 70 anos
Resolução COFECI nº 1.065/2007 – Estabeleceu regras para a uti-
lização de nome abreviado por pessoas físicas e de fantasia por
empresários e pessoas jurídicas, assim como tamanho mínimo de
impressão do número de inscrição no CRECI em divulgações publi-
citárias e documentais
Resolução COFECI nº 1.127/2009 – Deu nova regulamentação
ao registro de estágio nos Conselhos Regionais de Corretores
de Imóveis

Para orientação dos candidatos do concurso
para o Creci de Minas, veja programa oficial
de estudo elaborado pela Nosso Rumo, orga-
nizadora.

Quadro de vagas

O Conselho Regional de Corre-
tores de Imóveis do Estado de Mi-
nas Gerais (Creci-MG) inscreve até
as 23h59min de 3 de junho no con-
curso para nove vagas imediatas,
além de cadastro, em cargos dos
níveis fundamental e médio. Os
vencimentos podem chegar a
R$2.750,42 para 8h diarias. Os ser-
vidores recebem além do salário,
vale-refeição de R$34 ao dia, assis-
tência médica e odontológica.

As inscrições são recebidas no
site da organizadora do concur-
so, a Nosso Rumo. Após preen-
chida a solicitação de inscrição,
o candidato deve efetuar o pa-
gamento da taxa de R$35 para
nível fundamental e R$55 para
médio. A partir do dia 24 de
maio serão disponibilizadas a
listagem com os pedidos de
isenção deferidos.

Os candidatos serão avaliados
através de prova objetiva de caráter
eliminatório e classificatório, pre-
vistas para dia 3 de julho, com du-
ração máxima de 3h. Na prova se-
rão abordados conteúdos de Língua
Portuguesa, Matemática, conheci-
mentos gerais, noções de Informá-

tica e conhecimentos específicos.
Os aprovados serão lotados em

Belo Horizonte, Governador Va-
ladares, Montes Claros, Pouso
Alegre, Uberaba, Uberlândia e
Teófilo Otoni. As provas serão
realizadas nos mesmos locais de
lotação, apenas os candidatos de
Teófilo Otoni realizaram as pro-
vas em Governador Valadares e
os de Uberaba em Uberlândia.

O concurso tem validade de
dois anos, prorrogáveis por
igual período. A contratação
será pela CLT, que garante o se-
guro desemprego e o FGTS.

SERVIÇO
Inscrições online - Inscrições online - Inscrições online - Inscrições online - Inscrições online - www.nossorumo.org.br
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Bicas inscreve a partir de
3 de junho. Todos os níveis

290 K290 K290 K290 K290 KMMMMM     DEDEDEDEDE BH BH BH BH BH|Provas objetivas no dia 7 de agosto

Auxiliar administrativo,
motorista, professor,
fiscal, motorista, entre
outros cargos

Cargos 
Vencimento 

(R$) 

No de Vagas3 Requisitos  
(escolaridade, categoria 

profissional e outras exigencias 
do cargo) 

Carga 
Horaria 

Semanal 

Valor da taxa de 
inscricao (R$) Pessoas com 

Deficiencia ¡V PcD 
Conc. 

Ampla4 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO   880     15  Ensino Medio e Informatica    30h   52,8 

 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   880 1 29  Ensino Fundamental e 
experiencia.   

 44h   52,8 

 BOMBEIRO HIDRAULICO   880  -   1  Alfabetizado    44h   52,8 

 CARPINTEIRO   880  -   2  Alfabetizado    44h   52,8 

 DIGITADOR   880  -   1  Ensino Medio e Informatica    40h   52,8 

 FISCAL DE POSTURA   1206,55  -   1  Ensino medio e Informatica    40h   72,39 

 FISCAL FAZENDARIO   1206,55  -   1  Ensino medio e Informatica    30h   72,39 

 FISIOTERAPEUTA   1569,07  -   3  Ensino Superior e Registro no 
CREFITO.   

 20h   94,14 

 MECANICO   880  -   1  Alfabetizado    44h   52,8 

 MOTORISTA   978,94  -   10  Ensino Fundamental e CNH ¡§D¡¨    44h   58,74 

 OPERADOR DE MAQUINAS   978,94  -   1  Ensino Fundamental e CNH ¡§D¡¨    44h   58,74 

 PEDREIRO   880  -   3  Alfabetizado    44h   52,8 

 PROFESSOR DE CIENCIAS 6o AO 
9o ANO   

 14,48 p/aula    -   1  Ensino Superior Completo na area 
de atuacao.   

 18h/aula   62,55 

 PROFESSOR DEEDUCACAO 
ARTISTICA 6o AO 9o ANO   

 14,48 p/aula    -   1  Ensino Superior Completo na area 
de atuacao.   

 18h/aula   62,55 

PROFESSOR DE EDUCACAO 
FISICA6o AO 9o ANO   

 14,48 p/aula    -   1  Ensino Superior Completo na area 
de atuacao.   

 18h/aula   62,55 

 PROFESSOR DE ENSINO 
RELIGIOSO 6o AO 9o ANO   

 14,48 p/aula    -   1  Ensino Superior Completo na area 
de atuacao.   

 18h/aula   62,55 

 PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6o AO 
9o ANO   

 14,48 p/aula    -   1  Ensino Superior Completo na area 
de atuacao.   

 18h/aula   62,55 

 PROFESSOR DE HISTORIA 6o AO 
9o ANO   

 14,48 p/aula    -   1  Ensino Superior Completo na area 
de atuacao.   

 18h/aula   62,55 

 PROFESSOR DE INGLES 6o AO 9o 
ANO   

 14,48 p/aula    -   1  Ensino Superior Completo na area 
de atuacao.   

 18h/aula   62,55 

 PROFESSOR DE MATEMATICA 6o 
AO 9o ANO   

 14,48 p/aula    -   1  Ensino Superior Completo na area 
de atuacao.   

 18h/aula   62,55 

 PROFESSOR DE PORTUGUES 6o 
AO 9o ANO   

 14,48 p/aula    -   2  Ensino Superior Completo na area 
de atuacao.   

 18h/aula   62,55 

 PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 
E PROFESSOR DE 1a AO 5o ANOa   

 1,150,70       12  Ensino Superior Completo de 
Magisterio ou Pedagogia   

 24h   69,04 

 SERRALHEIRO   880  -   1  Alfabetizado    44h   52,8 

 No TOTAL DE VAGAS   1 92         

93           

 

Quadro de vagas

Localizada a 290km da capital
mineira, a Prefeitura de Bicas,  re-
aliza concurso para 93 vagas ime-
diatas, além de cadastro de reser-
va de pessoal, distribuidas por car-
gos de todos os níveis de escolari-
dade. Também há cargos para can-
didatos alfabetizados. Professores
receberão R$14,48 por hora aula,
já para os demais cargos cimentos

variam de R$880 a R$1.569,07.
Os interessados deverão se ins-

crever pelo site da organizadora
do concurso, a Elo Assessoria e
Serviços. Para aqueles que não
tiverem acesso a internet será dis-
ponibilizado posto de atendimen-
to presencial na sede da prefeitu-
ra, no periodo de 3 de junho a 3
de julho. Os valores das taxas va-
riam entre R$52,80 e R$94,14.

Os candidatos serão seleciona-
dos por meio de prova objetiva
de caráter eliminatório e classi-
ficatório, prevista para o dia 7 de
agosto. O horário das provas di-
fere de acordo com nível de es-

colaridade, sendo às 8h para ní-
vel fundamental e alfabetizados
e as 14h para médio, médio/téc-
nico e superior. Os locais de apli-
cação dos exames serão divulga-
dos até 1º de agosto.

O concurso terá validade de dois
anos, prorrogáveis por igual perío-
do, sob regime de contratação es-
tatutário, que garante estabilidade.

SERVIÇO
Inscrições online -
www.eloassessoriaeservicos.com.br
Inscrições presenciais - Praça Raul
Soares, 20, Centro.
Horário de atendimento - 12 às 17h. a
prova às 14h.

Cargos 
Total 

de 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Deficiência Vencimento Requisitos 

Auxiliar de 
Farmácia -40h 

19 18 1 
R$ 1257,30  

(Um mil e duzentos 
e cinquenta e sete 

reais e trinta 
centavos). 

Ensino médio 
completo. 

Auxiliar de 
Farmácia -12h x 

36h 
6 6 * 

Técnico em 
Enfermagem I -

40h 
32 30 2 

R$ 1.727,00  
(Mil setecentos e 

vinte e sete reais). 

Técnico em 
Enfermagem com 

registro no Conselho 
Regional de Classe. 

Técnico em 
Enfermagem II -

12h x 36h 
60 57 3 

Técnico em 
Patologia 

Clínica -40h 
3 3 * 

R$ 1727,00  
(Um mil e 

setecentos e vinte 
e sete reais). 

Técnico em 
Patologia Clínica 
com registro no 

Conselho Regional 
de classe. 

Técnico em 
Patologia 

Clínica -12h x 
36h 

2 2 * 

Quadro de vagas

São Joaquim de Bicas tem
prazo de inscrições até dia 10

GGGGGRANDERANDERANDERANDERANDE BH BH BH BH BH| Vencimentos de até R$4.426 mensais

Prefeitura de Itabirito abre
inscrições para concurso em julho

555557 K7 K7 K7 K7 KMMMMM     DEDEDEDEDE BH BH BH BH BH| São oferecidas 122 vagas

Câmara de Igarapé
abre prazo no dia 6 de julho

GGGGGRANDERANDERANDERANDERANDE BH BH BH BH BH| Vencimentos iniciais de até R$1.897

Provas objetivas
do concurso estão
previstas para
o dia 4 de setembro

Quadro de vagas

Quadro de vagas

A 46km de Belo Horizonte, a
Câmara de Igarapé divulgou edi-
tal do concurso público para 13
vagas imediatas e cadastro em
cargos dos níveis fundamental,
médio, médio/técnico. Os venci-
mentos variam de R$970,64 e
R$1.897,66 para jornadas de tra-
balho de 30 horas semanais, ex-
ceto para o cargo de vigia que
cumpre escala de 12hx36h.

Os interessados devem de inscre-

ver no site da organizadora Fumarc
entre 6 de julho e 4 de agosto. Será
disponibilizado computador com
acesso à internet na Câmara Muni-
cipal. As taxas custam R$40 aos in-
teressados nos cargos de nível fun-
damental e alfabetizados. E R$60
aos que concorrerem aos cargos dos
níveis médio e médio/técnico.

Para solicitar isenção os candi-
datos deverão preencher Reque-
rimento entre 6 e 8 de julho. Além
deste documento será necessário
cadastro no programa CadÚnico
comprovando situação de baixa
renda ou desemprego. O resulta-
do da analise dos pedidos será
divulgado até 20 de julho.

Até 29 de agosto os horários e

locais das provas serão divulgados
no site da Fumarc. Os exames es-
tão previstos para 4 de setembro e
terão duração de 4 horas. Os con-
correntes aos cargos para alfabeti-
zados e de nível fundamental res-
ponderão 30 questões, enquanto os
de nível médio e médio técnico 40.

O concurso será válido por dois
anos, prorrogáveis por mesmo
período. Os servidores serão con-
tratados sob regimes estatutário,
que garante estabilidade.

SERVIÇO
Inscrições On line - www.fumarc.org.br
Posto de atendimento - Câmara
Municipal - R. Maurício Guimarães, nº.
113, Madre Liliane. Das 12h às 17h.

Parceria Selecon/Faepol promete
inovações nos concursos públicos

EEEEEVENTOVENTOVENTOVENTOVENTO     | Contrato foi assinado na quinta, 19, no Novotel

Selecon quer elevar nível de servidores

Marcus São Thiago, Rogério Rangel, Pablo Sartori e Adilson Palácio (da
esqueda para a direita): Selecon e Faepol firmam parceria para concursos

Buscando melhorias na avaliação
dos concurseiros em todo o país,
especialmente os da área de Segu-
rança, e com propostas inovadoras,
foi firmada parceria entre a Funda-
ção de Apoio ao Ensino e Pesquisa
da Polícia Civil do Estado do Rio
de Janeiro (Faepol), criada há 17
anos, e o Instituto Nacional de Se-
leções e Concursos (Selecon), re-
cém-fundado e com sede no Rio.
As instituições têm o propósito de
oferecer novos métodos de avalia-
ção, para que os servidores selecio-
nados tenham vocação.

A parceria Faepol/Selecon ino-
va ao oferecer aos órgãos públicos
a organização dos próximos con-
cursos e dos cursos de formação,
quando necessários, para qualifi-
car os selecionados. Com essa ideia,
pretende-se padronizar a segurança
pública brasileira, o que poderá
elevar o seu nível de atuação.

O presidente da Faepol, Pablo
Sartori, falou da importância des-
sa parceria. “Desde quando assu-
mimos a Faepol, até os dias de hoje,
tivemos mudanças. Uma delas foi
que a polícia passou a acreditar mais
na Faepol. É, portanto, uma obri-
gação nossa fazer a fundação cres-
cer cada vez mais, sendo uma fon-
te de apoio e subsídios para a po-
lícia. A Faepol, junto com o Insti-
tuto Selecon, pretende selecionar
os candidatos que têm o perfil da
Polícia, da Guarda Municipal ou
do órgão que nos contratar. Com
isso, o candidato aprovado não irá
demorar a se adaptar à atividade
necessária”, afirmou.

O diretor presidente do Insti-
tuto Selecon, Rogério Rangel, mos-
trou-se grato à Faepol pela confi-
ança no projeto que, segundo ele,
será decisivo para o serviço públi-
co do país. “O Instituto Selecon
está muito honrado com essa par-
ceria. Agradecemos demais à Fa-
epol por ter acreditado na nossa
filosofia. Juntos, conseguiremos
fazer um trabalho muito sério e
qualificado, buscando sempre
atuar da maneira que jamais dei-
xe de lado a palavra parceria.”

Diretor de concursos e processos
seletivos do Selecon, Marcus São
Thiago, comentou a importância do
país se atualizar nos métodos de
escolha dos servidores. “O grande
desafio do Estado brasileiro é a se-
leção de RH. E se o investimento
nessa área não for sério e bem dire-
cionado, realmente não iremos
avançar. A proposta do Selecon sem-
pre foi essa: investimento na me-
lhor seleção de RH, na capacitação
e na formação. A proposta da Fae-
pol na área de segurança se encon-
tra com a nossa, porque eles têm
uma experiência de atuação na se-
gurança pública do Estado do Rio,
respeitada nacional e internacional-
mente. A Faepol traz, portanto, essa
segurança na qualidade da seleção

O diretor presidente do Insti-
tuto Selecon, Rogério Rangel, ex-
plicou qual é o projeto da insti-
tuição que, segundo ele, já está
sendo bem recebida pelos órgãos
públicos. A grande ideia é inovar
e melhorar a avaliação nos con-
cursos, para elevar o nível dos
servidores do país.

“O Instituto Selecon foi criado
no início deste ano, mas foi idea-
lizado com todo o cuidado neces-
sário. Eu já atuo nessa área de con-
cursos públicos há mais de 20 anos,
e sempre observei muito o movi-
mento do segmento concurso pú-
blico no cenário nacional. Sempre
achei que tínhamos condições de
apresentar algo novo”, destacou.

Rogério Rangel falou um pouco
das novidades que o Instituto Se-
lecon trará à área dos concursos.
Além da ideia e estrutura para ofe-
recer a organização das seleções e a
implementação dos cursos de for-
mação, este no caso de concursos
da área de segurança, o Selecon quer,
por meio de novos processos ava-
liativos, selecionar servidores com
vocação para a função que dispu-
tam. A sociedade, segundo o dire-
tor presidente, precisa dessa mudan-
ça, hoje oferecida pelo instituto.

“Observo que algumas empre-
sas, que já estão há algum tempo
no mercado, entraram num ciclo
vicioso e acabam deixando de lado
a qualidade no critério de seleção
pública. A partir disso, eu, junto
com o nosso diretor de concursos

e seleções, Marcus São Thiago, for-
mamos um projeto, que é justa-
mente ter essa preocupação de
apresentar um diferencial ao mer-
cado. Após idealizarmos tudo isso,
chegamos à conclusão de que o
critério de avaliação tem sido um
pouco equivocado por parte das
instituições organizadoras. Vamos,
portanto, de forma muito incisi-
va, com a bandeira do Instituto
Selecon, desenvolver uma seleção
que permita, pelas provas, avali-
ar os mais capacitados. A ideia é
entregar às instituições públicas
servidores que tenham vocação
para o que fazem. Isso, sem dúvi-
da, fará muito bem à sociedade.”

Rogério também falou sobre a
parceria com a Faepol, que, segun-
do ele, é crucial para o andamento
do projeto. “A nossa felicidade, já
que o instituto foi criado há tão pou-
co tempo, foi justamente encontrar
uma parceria com a Faepol. Nos
honra demais ter essa parceria. Ini-
ciar todo esse trabalho ao lado da
fundação nos dá uma grande tran-
quilidade e segurança, para que, efe-
tivamente, possamos levar a nos-
sa bandeira, junto com a Faepol, a
todos os cantos do nosso país. Isso,
com muita seriedade e comprome-
timento. Quem contratar a Faepol
e o Instituto Selecon poderá ter a
certeza de que estará contratando
instituições comprometidas com
a lisura, transparência e ética, pois
assim conduziremos os nossos tra-
balhos”, assinalou.

e do entendimento de que temos
que ter processos inovadores nos
concursos públicos e processos se-
letivos, para conseguir o resultado
que o estado espera: vocação. A po-
pulação clama por isso. Estamos sa-
indo Brasil afora para levar a nossa
proposta, e estamos sendo muito
bem recebidos”, assinalou. O vice-
presidente da Faepol, Adilson Pa-
lácio, destacou que a união desperta
a atenção de outras instituições. “É
uma parceria sólida, que já desper-

ta a atenção de outras organizado-
ras. Ou seja, há um novo elemento
no mercado, muito mais forte do
que a concorrência imaginava. Já es-
tamos visitando várias polícias e
guardas municipais, mostrando o
nosso trabalho. Nessa área de con-
cursos, a Faepol tem total capaci-
dade, com um corpo docente que
vem na Academia de Polícia do Rio,
referência no Brasil e até no exteri-
or. Juntos com o Selecon, certamente
faremos sucesso.”

D
IVULG
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 | FAEPO
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A Câmara de São Joaquim de
Bicas, a 45km de Belo Horizon-
te, segue com inscrições abertas
até 20h de 10 de junho no con-
curso para 11 vagas imediatas e
cadastro em cargos de todos ní-
veis de escolaridade. Os venci-
mentos variam de R$1.095.63 a
R$4.426,80, para jornada de tra-
balho de 20 a 40 horas semanais.

Os valores das taxas são de
R$40 (para cargos de nível fun-
damental), R$50 (médio) e

R$70 (superior). O período para
solicitar isenção já foi encerra-
do e a análise dos pedidos acei-
tos divulgada.

Os candidatos terão 4 horas
para realizar o exame objetivo
no dia 3 de julho. O comprovan-
te definitivo de inscrição cons-
tando local e horário de reali-
zação da prova será divulgado
até 27 de junho.

Os concorrentes responderão a
questões de conhecimentos espe-

cíficos, conhecimentos gerais/atu-
alidade, Legislação Municipal,
Português e Matemática, de acor-
do com o cargo. Os participantes
aos cargos de nível fundamental
serão testados por (30 questões),
médio (35) e superior (40).

SERVIÇO
Incrições online -Incrições online -Incrições online -Incrições online -Incrições online -
www.gestaodeconcursos.com.br
Incrições presenciais - Incrições presenciais - Incrições presenciais - Incrições presenciais - Incrições presenciais - Avenida Dr.
Rossini de Minas, 729, bairro Tereza
Cristina. De 9h às 16h

A Prefeitura de Itabirito, a 57km
da capital, receberá inscrições de 11
de julho a 15 de agosto no concur-
so para 122 vagas imediatas, mais
cadastro. As jornadas de trabalho são
de 40 horas semanais ou plantões
de 12hx 36h.

Os interessados deverão se ins-
crever no site da Gestão de Concur-
so. Os valores das taxas são R$50
(para os concorrentes ao cargo de
auxiliar) e R$70 (técnicos). Os can-
didatos que comprovadamente
forem de baixa renda deverão soli-
citar isenção entre 11 e 13 de julho.
A lista com os pedidos aceitos será
divulgada para consulta até dia 29
do mesmo mês. Os concorrentes que
optarem pela carga horária fixa de
40 horas semanais realizarão a pro-
va objetiva no turno da manhã do
dia 18 de setembro. Já os que esco-
lherem ser plantonistas farão os

exames no turno da tarde do mes-
mo dia. As provas, de caráter elimi-
natório e classificatório, trarão ques-
tões de Língua Portuguesa, Saúde
Pública e Conhecimentos específi-
cos, dez cada. O exame terá 3h de
duração. Serão submetidos ainda a

avaliação psicológica, de caráter eli-
minatório, os candidatos ao cargo
de técnico de enfermagem.

SERVIÇO
Inscrições On line -Inscrições On line -Inscrições On line -Inscrições On line -Inscrições On line -
www.gestaoconcurso.com.br
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São 164 vagas
iniciais e
vencimentos
de até R$10.038

ZZZZZONAONAONAONAONA     DDDDDAAAAA M M M M MAAAAATTTTTAAAAA|Para orientação dos candidatos, veja novo teste especial elaborado por especialista

Juiz de Fora: inscrição começa no dia 6
JUIZ DE FORA - ÁREA DE SAÚDE

A cada semana um teste especial elaborado por grandes nomes dos
cursos especializados em concursos para a prefeitura de Juiz de ForaFicha de Exercícios

Matemática com gabarito comentado
Para orientação dos candidatos aos car-

gos de nível médio do concurso para a
Prefeitura de Juiz de Fora, veja questões
comentadas de Matemática, preparadas pelo
professor Eduardo Farias, que leciona no
curso Galvão Concursos.

Câmara de Mateus Leme
inscreve até dia 7 de junho

GGGGGRANDERANDERANDERANDERANDE BH BH BH BH BH| Iniciais de até R$2.002

MATEMÁTICA

1- Numa pesquisa sobre a preferência em
relação a dois jornais, foram consultadas
470 pessoas e o resultado foi o seguinte:
250 delas lêem o jornal A, 180 lêem o jor-
nal B e 60 lêem os jornais A e B. Pergun-
ta-se: Quantas pessoas lêem apenas o
jornal A?

a) 100
b) 190
c) 200
d) 150
e) 210

2 – É verdadeira a afirmação:
a) Q ∪ R = Q
b) N ⊂ Q ⊂ R
c) N = Z*

d) N ⊂ R ⊂ Q
e) Q ∪ Z = R

3 - Se A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5}, A ∩ B = {1, 3}
e A = {1, 3, 5}, então:

a) B = ∅
b) B = {1, 3, 4, 5}
c) B = {2, 4}
d) B = {1, 2, 3, 4}
e) n.r.a

4 - A região hachurada, no gráfico abaixo,
representa:

a) (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)
b) (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)
c) (A ∪ B) ∩ (B ∪ C)
d) (A ∩ B) ∪ (B ∩ C) ∪ (A ∩ C)

5 – Se n(A∪B) = 15 e considerando que n(A)
= 7 e n(A∩B) = 3, então n(B–A) é:

a) 7
b) 8
c) 9
d) 10

6 – Se tivesse 35 cavalos a mais do que te-
nho, teria 216. Quantos cavalos tem meu
irmão se o número dos meus excede ao
número dos dele de 89?

a) 80
b) 92
c) 100
d) 88
e) 91

7 – Da quantia que recebo como mesada, de-
posito 3/10 em caderneta de poupança.
Sabe-se que deposito, mensalmente, R$
36.000,00. Qual é a quantia que recebo
como mesada?

a) R$ 100.000,00
b) R$ 110.000,00
c) R$ 120.000,00
d) R$ 130.000,00
e) R$ 150.000,00

8 – Numa fábrica onde trabalham homens
e mulheres, o número de homens cor-
responde a 5/8 do número total de em-
pregados. Sabe-se que nessa fábrica tra-
balham 21 mulheres. Assim,  o número
total de empregados e o número de ho-
mens que trabalham na fábrica, respec-
tivamente, é:

a) 56 e 31
b) 60 e 39
c) 58 e 37
d) 65 e 44
e) 55 e 34

9 – Num terreno de 100 metros quadrados,
foram construídas 7 salas, tendo cada
uma delas 8,25 metros quadrados de
área. Quantos metros quadrados resta-
ram de área livre nesse terreno?

a) 45 metros quadrados
b) 43,75 metros quadrados
c) 57,75 metros quadrados
d) 42,25 metros quadrados
e) 53,85 metros quadrados

10 – Carlos tem R$ 2.976,00. Quanto tem
Maria, se a quantia dela é igual aos 0,375
dos 0,25 da quantia de Carlos?

a) R$ 200,00
b) R$ 279,00
c) R$ 1.300,00
d) R$ 1.000,00
e) R$ 744,00

GABARITO COMENTADO

1 - A solução desta questão envolve a análise
dos conjuntos dados. Se percebemos que a
interseção entre os dois conjuntos é dada pelo
número de pessoas que lêem os dois jornais,
teremos que o conjunto dos leitores de A (250
pessoas) menos a interseção (60 pessoas)
nos dá a resposta, que será o conjunto de to-
dos os leitores de A (todo o conjunto A) menos
os leitores que lêem os dois jornais ( A ∩ B).
Assim, a resposta é 190, ou seja, letra “B”.

2 – Esta questão envolve o conceito de con-
juntos, e devemos analisar letra à letra para
encontrar a correta, senão vejamos:
a) Afirma que a união entre o conjunto dos
números racionais com o conjunto dos núme-
ros reais resulta no próprio conjunto dos nú-
meros racionais. Isso ocorreria se o conjunto
dos números reais estivesse contido no con-
junto dos números racionais. Como o que ocorre
é o contrário (o conjunto dos números racio-
nais está contido no conjunto dos números re-
ais, sendo subconjunto deste), a afirmação está
errada.
b) Afirma que o conjunto dos números natu-
rais está contido no conjunto dos números in-
teiros, que por sua vez está contido no con-
junto dos números reais, o que está absoluta-
mente correto, sendo esta a resposta correta.
c) Dizer que o conjunto dos números naturais
equivale ao conjunto dos números inteiros, à
exceção do zero (o asterisco, por definição ex-
clui o zero dos conjuntos) é equivocado, pois
o conjunto dos números inteiros contém os nú-
meros negativos, que não pertencem ao con-
junto dos números naturais.
d) Afirmar que o conjunto dos números Re-
ais está contido no conjunto dos números ra-
cionais é um equívoco, como analisado na
letra “a”.
e) A união entre os conjuntos dos números
racionais e inteiros não resulta no conjunto dos
números reais, pois há ainda o conjunto dos
números irracionais. Apesar de a união citada
estar contida no conjunto dos números reais,
não é igual ao mesmo.

3 - Analisando-se o enunciado temos: Todos
os termos da interseção devem estar no con-
junto B, eis que é pressuposto da interseção
entre dois conjuntos a presença de todos os
elementos comuns aos mesmos. Então, sa-

bemos que os elementos “1” e “3” pertencem
ao conjunto B. Ao excluirmos da união os ele-
mentos pertencentes ao conjunto A, restam os
elementos “2” e “4”. Assim, temos que esses
elementos, por óbvio, pertencem ao conjunto
B. Unindo-se então os elementos que encon-
tramos como do conjunto B, temos como res-
posta a letra “d”.

4 - Como percebemos imediatamente da ob-
servação da figura, a área hachurada equi-
vale à união da interseção dos três conjun-
tos entre si, sendo certo que afirmar que é a
interseção entre apenas dois deles entre si
apenas, quaisquer que sejam eles, fará au-
sente uma parte do hachurado final. Portan-
to, correta a letra “d”

5 – Ora, por definição temos que o número de
elementos da união é igual à soma dos elemen-
tos dos conjuntos menos os elementos da in-
terseção. Portanto, n(B) = 15 – 7 + 3, e logo
encontramos que o número de elementos de
B é igual a 11. Ainda com base na definição, o
número de elementos de B será dado pelo nú-
mero de elementos total do conjunto menos a
interseção, já que os que estão fora da inter-
seção (em relação ao conjunto A) são exclu-
sivos deste conjunto. Assim, teremos que, dos
11 elementos de B, somente 8 (11 – 3) perten-
cem exclusivamente à B, sendo correta por-
tanto a letra “b”.

6 – O problema envolve a simples análise de
operações entre números inteiros. Se, tendo
mais 35 cavalos do que eu tenho, eu teria 216,
então – obviamente – tenho 181 cavalos (216
– 35). Se o número de cavalos que tenho ex-
cede o número de cavalos de meu irmão em
89 cavalos (tenho 89 cavalos a mais que ele),
então ele só pode ter 92 cavalos (Os meus
181 menos o excesso de 89). Letra “b”.

7 – Ora, estamos diante de um problema que
exige a análise de um número fracionário. Sa-
bemos que R$ 36.000,00 equivale a 3/10 de
algo. Assim, temos que 3/10 de x (valor a ser
encontrado) é igual a 36.000,00. Portanto, ao
solucionarmos a equação teremos que x =
(36.000x10)/3, e portanto o valor da mesada é
de R4 120.000,00 (letra “c”).

8 – Uma vez mais, o problema exige conheci-
mento em operações com frações. Se 5/8 do
total é o número de homens que trabalham na
fábrica, teremos que 3/8 será o número de mu-
lheres (1, que é o total, menos 5/8) Assim, te-
mos que 3/8 de x (número total de funcionári-
os) equivale a 21 funcionários. Resolvendo a
equação, descobriremos que x = (21x8)/3, e
portanto que o total de funcionários é igual a
56. Se temos que 5/8 do total é igual do núme-
ro de homens, fazemos 5/8x56 e encontramos
o número de homens, que é 35. Obviamente,
poderíamos fazer o número total de funcioná-
rios menos o número de mulheres (56 – 21 =
35), mas como o problema pretende trabalhar
expressões fracionárias, utilizamos o primei-
ro método. Correta a letra “a”.

9 – A questão propõe o exercício de opera-
ções entre números decimais. É preciso que
se encontre a área ocupada através da multi-
plicação entre 7 (número de salas) e 8,25 (área
de cada sala). Então, fazendo-se 7x8,25 en-
contramos 57,75, que será a área ocupada.
Subtraindo-se esse valor da área total (100)
encontramos a área livre, ou seja: 100 – 57,75
= 42,25. Portanto, correta a letra “d”

10 – A questão envolve o conceito de multipli-
cação entre números decimais. Precisamos pri-
meiramente encontrar 0,25 de R$ 2.976,00, o
que é feito pela simples multiplicação entre os
termos, que resulta em R$ 744,00. Da mesma
forma, 0,375 de R$ 744,00 é dado pela sim-
ples multiplicação entre os termos, resultando
em R$ 279,00, ou seja, letra “b”

MSG inscreve para cargos de 1º e 2º graus
CCCCCONTRAONTRAONTRAONTRAONTRATTTTTOOOOO     TEMPORÁRIOTEMPORÁRIOTEMPORÁRIOTEMPORÁRIOTEMPORÁRIO| Inscrições podem ser feitas até o dia 30 de maio

Quadro de vagas

Quadro de requisitos

Programa oficial

APOIO OPERACIONAL VII - COZINHEIRO INDUSTRIAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS - AUXILIAR DE COZINHA
Língua Portuguesa: Interpretação de texto; alfabeto; sílaba;
encontro vocálico; encontro consonantal; sílaba tônica; subs-
tantivo, coletivo, acentuação; sinônimos e antônimos; frase,
tipos de frase; substantivo próprio e comum; gênero, número e
grau do substantivo; adjetivo.
Matemática: Conjuntos; sistema de numeração decimal; sistema romano
de numeração; adição, subtração, multiplicação e divisão de núme-
ros naturais; números racionais; operações com frações de mesmo
denominador; números decimais; sistema monetário, medidas de
comprimento, massa, capacidade e tempo; geometria; perímetro.
Conhecimentos Gerais: Assuntos ligados à atualidade nas áreas:
Econômica, científica, tecnológica, política, cultural, saúde, meio
ambiente, esportiva, artística e social do Estado de Minas Ge-
rais, do Brasil e do mundo. Divisão geográfica do Estado de
Minas Gerais, divisão política do Estado de Minas Gerais, nú-
mero de municípios e fatos históricos do Estado de Minas Ge-
rais. Principais: rodovias federais, pontos turísticos, cidades
históricas, portos e aeroportos.

APOIO OPERACIONAL VIII - OPERADOR DE CAIXA
APOIO OPERACIONAL IX- AUXILIAR DE ATENDIMENTO
Língua Portuguesa: Compreensão de texto literário ou informa-
tivo. Conhecimentos Linguísticos: Fonética: fonemas, encon-

tros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade.
Morfologia: a estrutura da palavra, formação de palavras, as
classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentua-
ção gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sin-
taxe: os termos da oração, as orações no período composto,
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocor-
rência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia
e antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia.
Matemática: Conjuntos; conjuntos numéricos; funções; relações;
função polinomial do 1º e 2º grau; função modular; função expo-
nencial; função logarítmica; progressões aritméticas e geométri-
cas; matrizes; determinantes; sistemas lineares; análise combi-
natória; binômio de Newton; conjuntos de números complexos;
polinômios; trigonometria – aplicação no triângulo retângulo, fun-
ções circulares, relações e identidades trigonométricas, trans-
formações trigonométricas; equações trigonométricas; inequa-
ção trigonométricas; relações de triângulos quaisquer; geometria
– semelhança de figuras geométricas planas, relações métricas
no triângulo retângulo, polígonos regulares inscritos na circunfe-
rência, relações métricas, área das figuras geométricas planas,
poliedros, prismas, pirâmide, cilindro, cone, esfera; geometria analítica
– Introdução à geometria analítica plana, estudo da reta no pla-
no, cartesiano, estudo da circunferência no plano cartesiano.
Conhecimentos Gerais: Assuntos ligados à atualidade nas áreas:
Econômica, científica, tecnológica, política, cultural, saúde, meio
ambiente, esportiva, artística e social do Estado de Minas Ge-
rais, do Brasil e do mundo. Divisão geográfica do Estado de
Minas Gerais, divisão política do Estado de Minas Gerais, nú-
mero de municípios e fatos históricos do Estado de Minas Ge-
rais. Principais: rodovias federais, pontos turísticos, cidades
históricas, portos e aeroportos.

Para orientação dos estudos dos candidatos,
veja programa oficial elaborado pelo IBFC,
organizador do concurso.

A Prefeitura de Juiz de Fora, a
283km da capital mineira, abri-
rá inscrições em poucos dias no
seu concuso para 164 vagas ime-
diatas, mais cadastro, em cargos
de todos os níveis de escolarida-
de. Os salários variam de R$898,72
a R$10.038,68 para jornada de
trabalho de 20h a 40h semanais.

Os interessados deverão se
inscrever de 6 de junho a 11 de
julho no site da AOCP Concur-
sos Públicos, organizadora da
seleção. Os valores das taxas são
R$45 (cargos de nível funda-
mental e médio), R$50 (médio/
técnico) e R$80 (superior). Os
pedidos de isenção devem ser
solicitados entre 6 e 9 de junho.
Este recurso é restrito aos can-
didatos que por insuficiência
financeira não puderem arcar
com as taxas. A análise dos pe-
didos será divulgada no dia 20
de junho.

Na área administrativa, um
dos cargos em destaque é para
motorista (quatro vagas), desti-
nado para concorrentes de ní-
vel fundamental. Já o cargo as-
sistente administrativo II (cin-
co) aos candidatos de nível
médio. Para nível médio/técni-
co o destaque vai para as vagas
de técnicos em diversos seg-

mentos (nove). Para nível supe-
rior a principal oportunidade é
para auditor fiscal (duas) e téc-
nico de nível superior, também
em diversos segmentos (31).

Já na área da saúde, as princi-
pais vagas são para auxiliar de
enfermagem (cinco) e auxiliar de
Odontologia (uma), ambas para
candidatos de nível fundamen-
tal. Para nível médio há uma vaga
para técnico em Higiene Dental.
Para nível superior as principais
vagas são para cirurgião dentis-
ta (cinco) e médico I (80).

O exame objetivo, de caráter
eliminatório e classificatório,
está previsto para 28 de agosto.
Todos os candidatos serão ava-
liados através de questões de
conhecimentos básicos e espe-
cíficos. A prova de títulos e ex-
periencia profissional, de cará-
ter classificatório, será realiza-
da por pretendentes de todos os
cargos. Os candidatos ao cargo
de procurador municipal serão
submetidos ainda à prova dis-
cursiva e oral. Para fiscal de pos-
turas municipais I será aplica-
do teste de aptidão física e exa-
mes psicotécnico.

O concurso será válido por
dois anos, prorrogáveis por
mesmo período.

As contratações serão feitas
sob regime estatutário, que ga-
rante estabilidade.

SERVIÇO
Inscrições online - Inscrições online - Inscrições online - Inscrições online - Inscrições online - aocp.com.br

A Câmara de Mateus Leme, a
61km de Belo Horizonte, inscre-
ve até 7 de junho no concurso
seis vagas imediatas e cadastro
em cargos dos níveis fundamen-
tal, médio e médio/técnico. A
remuneração pode chegar até
R$ 2.002,97, para carga horária
de 40 horas semanais.

 Para alfabetizados e nivel
fundamental há vagas para au-
xiliar de serviços gerais (uma)
e vigia (duas), respecitivamente.
O salário para ambos os cargos
é R$890,21.

Para nível médio os cargos são
auxiliar administrativo (uma) e
secretário (uma), com venci-
mentos de R$1.057,12 e
R$2.002,97, respectivamente. Já
para nível médio/técnico há
vaga em auxilar de contabilida-
de, que proporciona salário de
R$2.002,97. Todos os cargos tem

40h de carga horária semanal a
ser cumprido.

Será disponibilizado posto de
inscrição presencial na sede pra
Câmara. Após realizada inscri-
ção, o candidato deve imprimir
e quitar o boleto de taxa, cujos
valores são R$45 para nível fun-
damental, R$50 para médio e
R$55 para médio técnico.

O concurso será realizado
através de provas objetivas, pre-
vistas para dia 3 de julho, divi-
didas em dois turnos. Os locais
de realização da prova serão di-
vulgados a partir de 27 de junho.
A validade do concurso público
será de dois anos, podendo ser
prorrogado por igual período.

SERVIÇO
Inscrição online - Inscrição online - Inscrição online - Inscrição online - Inscrição online - www.idecan.org.br
Inscrição presencial - Inscrição presencial - Inscrição presencial - Inscrição presencial - Inscrição presencial - Av. Getúlio
Vargas, nº 736, Mateus Leme - MG, CEP:
35670-000, das 13 às 17h.

 A Empresa Minas Gerais
Administração e Serviços S.A
(MSG) recebe inscrições até 30
de maio no processo seletivo
para contratação temporária
em cargos dos níveis funda-
mental incompleto e médio.
São 32 vagas imediatas, além de
cadastro de reserva de pessoal,
para atuação em Belo Horizon-
te. Os salários variam de
R$650,66 a R$1.520 para jorna-
da de trabalho de 20 a 44 ho-
ras semanais. De acordo com
o edital, o tempo de contrata-
ção é indeterminado.

As incrições devem ser feitas
no site do IBFC, organizador da

seleção até as 23h59min de 30
de maio. As taxas custam R$34
(para concorrentes aos cargos de
nível fundamental incompleto)
e R$44 (de nível médio). O pe-
ríodo para solicitar isenção já foi
encerrado e a lista dos pedidos
aceitos divulgada.

Estará disponível a partir de
6 de junho as confirmações de
inscrição, constando local, ho-
rário e sala que cada candidato
será alocado para realização das
provas, que acontecerão no dia
12 do mesmo mês. O exame terá
duração de 3 horas e trará vinte
questões para todos os cargos.
Dez de Língua Portuguesa, cin-

co de Matemática e cinco de
conhecimentos gerais.

Serão aprovados todos que
acertarem 50% ou mais das pro-
vas, desde que não tirem nota
zero em nenhuma das três dis-
ciplinas. Os concorrentes ao
cargo de cozinheiro industrial
deverá comprovar experiência
mínima de seis meses.

As contratações serão feitas
sob a Consolidação das Leis Tra-
balistas, CLT. O concurso terá
validade de um ano, prorrogá-
vel por mesmo período.

SERVIÇO
Inscrições On line - Inscrições On line - Inscrições On line - Inscrições On line - Inscrições On line - www.ibfc.org.br
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Conceição do Mato de Dentro
tem vencimentos de até R$4.451

1111167 K67 K67 K67 K67 KMMMMM     DEDEDEDEDE BH BH BH BH BH|Inscrições podem ser feitas até 20 de junho

Provas objetivas
do concurso estão
previstas para
24 de julho

Cargos para o próximo concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte

Alfenas: inscrição em
junho para 556 vagas

335 K335 K335 K335 K335 KMMMMM     DEDEDEDEDE BH BH BH BH BH|||||Iniciais de até R$3.705

Agente fiscal,
nutricionistas,
agente de saúde, entre
outros cargos

Ibirité tem 307 vagas
para todos os níveis

GGGGGRANDERANDERANDERANDERANDE BH BH BH BH BH| Provas no dia 19 de junho

HRTN encerra inscrição
nesta quarta-feira, dia 25

FederalFederalFederalFederalFederal|São 122 vagas para Belo Horizonte

 Localizada na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, a Prefei-
tura de Ibirité, inscreve até as 20h
de 29 de maio no concurso para 307
vagas. São oferecidas oportunida-
des para todos os níveis de escola-
ridade. Os salários variam de R$880
a R$2.432,70 para carga horária de
25 a 44 horas semanais.

As inscrições devem ser efetua-
das no site da Gestão de Concurso
ou na sede da prefeitura e na Ge-
rência de Concursos da Fundep. As
taxas custam R$25 (cargos de nível
fundamental), R$30 (médio e
médio/técnico) e R$60 (superior).

Pa nível fundamental incomple-
to há vagaa para ajudante de obras
e serviço (104), bombeiro hidráu-
lico (1), borracheiro (2), eletricista
(2), eletricista de autos (2), jardi-
neiro (15), mecânico de autos (7),
motorista (1), pedreiro (15), pin-
tor (2), serralheiro (2), e servente
escolar (2). Já para nível fundamen-
tal completo o concurso oferece
agente de trânsito e transporte (8),
armador (3), auxiliar de adminis-
tração (14), auxiliar de biblioteca
(1), auxiliar de mecânico (6), au-
xiliar de secretaria (3), frentista (1)
e monitor de ônibus escolar (3).

Para nível médio e médio/téc-
nico os cargos disponíveis são au-
xiliar educacional (20), educador
infantil (22), fiscal (2), secretário
escolar (3), técnico de administra-
ção (3), técnico de arquivo (2), téc-
nico de material (1), técnico de

paisagismo (1), técnico de plane-
jamento (1), técnico de saneamen-
to (1), técnico de desenho cad (2),
técnico em edificações (1), técni-
co em meio ambiente (2), técni-
co em topografia (1), técnico em
trânsito e transporte (4), vistori-
ador (4) e zelador (1). E para ní-
vel superior advogado (6), biólogo
(1), educador de trânsito (2), en-
genheiro (8), especialista em edu-
cação (1), fiscal tributário (4),
geógrafo (1), gestor cultural (1),
professor nível superior nas áre-
as artes (5), ciências (3), história
(3), matemática (2), normal su-
perior ou pedagogia (3), portugu-
ês/ inglês (1), e sociólogo (1).

Os candidatos aos cargos de ní-
vel fundamental completo e incom-
pleto serão avaliados por 25 ques-
tões objetivas, de caráter elimina-
tório e classificatório. Os de nível
médio/técnico 35 e superior 40. A
avaliação está prevista para 19 de
junho e terá 4 horas de duração.

Quadro de vagas

Grande BH Grande BH Grande BH Grande BH Grande BH |Vencimentos iniciais de até R$2.800 mensais

Prudente de Morais inscreve
até 16 de junho. 2º e 3º graus

 A Prefeitura de Prudente de
Morais, a 62km de Belo Horizon-
te, inscreve até as 21h de 16 de
junho no concurso para 110 va-
gas imediatas, mais cadastro. Há
oportunidades para candidatos
alfabetizados, de nível médio,
médio/técnico e superior. Os ven-
cimentos variam de R$880 a
R$2.800 para jornada de trabalho
de 20h a 40h semanais.

As inscrições devem ser feitas
através do site da organizadora
Seap Concursos. Também será
disponibilizado um posto de
atendimento na sede da Prefei-
tura para inscrições presenciais.
Os valores das taxas são de R$35
(cargos para alfabetizados),
R$50 (nível médio) e R$80 (su-
perior). Os candidatos que não
puderem arcar com os valores
terão até 18 de maio para envi-
ar à prefeitura comprovação de
que são de fato de baixa renda.
A lista com os pedidos aceitos
será divulgada até 3 de junho.

Está previsto para 16 ou 17 de
julho o exame que trará 30 ques-
tões, divido por Língua Portugue-
sa, Matemática e conhecimentos
específicos.

A confirmação da data será dada
no dia 8 do mesmo mês. A com-
provação de títulos fica restrita aos
candidatos aos cargos de nível
superior e deverá ser feita entre 9
e 11 de agosto. E as provas práti-
cas são destinadas aos concorren-
tes aos cargos de motorista de ve-
ículos pesados e operador de má-

quinas, previstas para 28 do mes-
mo mês. Ambos exames são de
caráter classificatório.

O resultado final será divulga-
do no dia 9 de setembro. O con-

curso terá validade de dois anos,
prorrogáveis por mesmo período.
Os servidores aprovados serão
contratados sob o regime estatu-
tário, que garante estabilidade.

CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 
Nº 

VAGAS 
VAGAS 

DEFICIÊNTES 
VALOR VENCIMENTO 

(R$) 

Assistente Social 
Superior Completo + Registro no Conselho de Classe 

Competente 
1 0 R$ 1,075,43 

Auxiliar Administrativo Ensino Médio Completo 5 1 R$ 880,00 

Auxiliar de Obras e Serviços Alfabetizado 10 1 R$ 880,00 

Auxiliar de Secretaria Curso Técnico Nível Médio 7 1 R$ 880,00 

Bibliotecária 
Superior Completo + Registro no Conselho de Classe 

Competente 
1 0 R$ 1,075,43 

Eletricista Alfabetizado 1 0 R$ 880,00 

Enfermeiro 
Superior Completo + Registro no Conselho de Classe 

Competente 
2 0 R$ 1,075,43 

Engenheiro Civil 
Superior Completo + Registro no Conselho de Classe 

Competente 
1 0 R$ 1,600,00 

Fiscal de Fiscalização Integrada Curso Técnico em Edificações ou Meio Ambiente 2 0 R$ 969,36 

Fiscal de Renda Ensino Médio 1 0 R$ 880,00 

Fiscal Sanitário Ensino Médio 1 0 R$ 880,00 

Médico Ginecologista 
Superior Completo + Registro no Conselho de Classe 

Competente 
1 0 R$ 2,800,00 

Médico Pediatra 
Superior Completo + Registro no Conselho de Classe 

Competente 
2 0 R$ 2,800,00 

Médico Plantonista 12 Horas 
Superior Completo + Registro no Conselho de Classe 

Competente 
4 0 R$ 882,97 

Médico Plantonista 24 Horas 
Superior Completo + Registro no Conselho de Classe 

Competente 
2 0 R$ 1,938,24 

Médico Psiquiatra 
Superior Completo + Registro no Conselho de Classe 

Competente 
1 0 R$ 2,800,00 

Motorista Veículos Pesado “CNH D” Alfabetizado + CNH “D” 2 0 R$ 880,00 

Operador de Máquina “CNH D” Alfabetizado + CNH “D” 2 0 R$ 880,00 

Pedagogo Superior Completo 4 0 R$ 1,398,22 

Professor I Superior Completo 38 2 R$ 1,334,94 

Professor I – Educação Física  1° ao 5° ano – 
18 aulas 

Superior Completo 2 0 R$ 1,334,94 

Professor II – Língua Portuguesa  6° ao 9° ano 
– 18 aulas 

Superior Completo 1 0 R$ 1,398,22 

Professor II – Matemática  6° ao 9° ano – 18 
aulas 

Superior Completo 1 0 R$ 1,398,22 

Professor II – Ciências  6° ao 9° ano – 18 aulas Superior Completo 1 0 R$ 1,398,22 

Professor II – História  6° ao 9° ano – 18 aulas Superior Completo 1 0 R$ 1,398,22 

Professor II – Educação Física  6° ao 9° ano – 
18 aulas 

Superior Completo 1 0 R$ 1,398,22 

Servente Escolar I Ensino Médio Completo 12 1 R$ 880,00 

Veterinário / Médico Sanitarista 
Superior Completo + Registro no Conselho de Classe 

Competente 
1 0 R$ 1,075,43 

Vigia Alfabetizado 2 0 R$ 880,00 

Total geral de vagas: 110 As vagas para deficientes estão dentro do numero de vagas gerais do Concurso.

Quadro de vagas

A Câmara de Conceição do
Mato Dentro, a 167 Km de
BH, recebe inscrições até as
22h de 20 de junho no con-
curso para 12 vagas imediatas,
além de cadastro, em cargos
de todos os níveis de escola-
ridade. Os salários variam de
R$1.191,22 a R$4.451,20 para
jornada de trabalho de 30 a 42
horas semanais.

Há também um posto de
atendimento aos candidatos
que não tiverem acesso à in-
ternet, na Câmara Municipal.
As taxas custam R$30 (aos can-

didatos que concorrerem as va-
gas de nível fundamental com-
pleto e incompleto), R$50 (ní-
vel médio) e R$80 (superior).

O pedido de isenção foi acei-
to somente até o último dia 20
de maio através de envio do re-
querimento de isenção e docu-
mentação que comprove situ-
ação de baixa renda ou desem-
prego. A lista com os pedidos
aprovados será divulgada até
dia 27 deste mês.

As provas objetivas, de cará-
ter eliminatório e classifica-
tório, estão previstas para 24
de julho. Os participantes te-
rão quatro horas para respon-
der as questões. 30 (para os
concorrentes aos cargos de
nível fundamental), 40 (mé-
dio/técnico) e 50 (superior).

O cartão de confirmação de
inscrição, constando o local
e horário do exame será divul-
gado até 18 de julho.

O concurso será válido por
dois anos, podendo ser prorro-
gado por mesmo período. As

contratações serão feitas sob o
regime estatutário, que garan-
te estabilidade.

SERVIÇO
Inscrições online -Inscrições online -Inscrições online -Inscrições online -Inscrições online - www.fumarc.org.br
Posto de atendimento -Posto de atendimento -Posto de atendimento -Posto de atendimento -Posto de atendimento - Câmara
Municipal, Av. JK, 380, Centro, das 12 às 17h.

SERVIÇO
Inscrições online -
www.seapconcursos.com.br
Incrições presenciais - sede da Prefeitura
- R: Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56,
Centro – das 8h às 17h00

O Hospital Risoleta Tolentino
Neves (HRTN), vinculado à Uni-
versidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) inscreve até as 19h
de 25 de maio no concurso para
122 vagas imediatas, mais cadas-
tro. As oportunidades são para
Belo Horizonte e estão destribui-
das por cargos de níveis médio,
médio/técnico e superior. Os sa-
lários variam de R$1.192,18 a
R$13.375,69. O cargo em desta-
que é técnico de enfermagem,
com 100 vagas.

 Os valores das taxas são R$50
(para cargos de nível médio), R$90
(superior) e R$120 (para o cargo
de médico). O período para soli-
citação de isenção já foi expirado.
Os demais cargos oferecidos são
auxiliar de farmácia, técnico em
radiologia, fisioterapeuta/respira-
tório adulto e médico (várias es-

pecialidades). As provas objetivas,
de caráter eliminatório e classifi-
catório, está prevista para 19 de
junho e terá duração de 4 horas. Os
participantes de nível médio res-
ponderão a 35 questões, enquan-
to os de nível superior a 40. O exa-
me trará questões de Português, In-
formática, Saúde Pública no Bra-
sil, Atualidades e conhecimentos
específicos. Os candidatos serão
submetidos também a avaliação
de títulos e experiência profissio-
nal de caráter classificatório.

SERVIÇO
Inscrições On line -
www.gestaodeconcursos.com.br -
Inscrição presencial - Av. Presidente
Antônio Carlos, n. 6.627, Unidade
Administrativa II, 3º andar, Campus
Pampulha da UFMG em Belo Horizonte,
no horário das 9h às 11h30min ou das
13h30min às 16h30min.

Congonhas abre prazo
em junho para 47 vagas

GGGGGRANDERANDERANDERANDERANDE BH BH BH BH BH| Iniciais de até R$3.128

A Prefeitura de Congonhas, a 75
km de BH, divulgou edital para
contratação de 47 vagas imediatas,
mais cadastro em concurso públi-
co. As vagas são para cargos dos
níveis médio, médio/técnico e
superior. Os vencimentos variam
de R$880 a R$3.128,44 para jor-
nadas de 12 a 30 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas
pelo site da organizadora, a Uni-
lavras concursos, de meia-noite
de 26 de junho às 11h de 25 de
julho. Aos que não tiverem aces-
so à internetserá disponibiliza-
do um posto de atendimento com
computador e impressora para
realização das inscrições.

As taxas custam R$50 (cargos
dos níveis médio e médio/técni-
co) e R$80 (superior). Para nível
médio, o destaque é auxiliar de

saúde (cinco vagas), com venci-
mento de R$880. Já para nível
superior os cargos em destaque
são odontologista (duas), médico
(13) e professor (24), com salá-
rios de R$3.128.44, R$3.128.44
e R$1.952,32 respectivamente.

Está prevista para 28 de agosto
a realização das prova objetivas, de
caráter classificatório e eliminató-
rio. Os concorrentes aos cargos de
nível médio e médio/técnico res-
ponderão a 30 questões. Os de
nível superior 35.

SERVIÇO
Inscrições On line -
www.unilavrasconcursos.com.br
Posto de atendimento - Sede da
Prefeitura - Diretoria de Gestão de
Pessoas, R. Padre Gurgel, 30 – Centro.
De 12h30min às 17h30min.

SERVIÇO
Inscrições online -
www.gestaodeconcursos.com.br
Inscrições presenciais - Prefeitura
Municipal - R: Artur Campos, n°906,
Alvorada. Das 9h às 16h
Gerência de Concursos da Fundep -
Av. Presidente Antônio Carlos, n°.
6.627, Unidade Administrativa II, 3º
andar, Campus Pampulha da UFMG
em Belo Horizonte(acesso pela Av.
Antônio Abrahão Caram, Por tão 2),
Das 9h às 11h30min e das 13h30min
às 16h30minmpulha da UFMG em
Belo Horizonte

Localizada a 335km de Belo
Horizonte a Prefeitura de Alfenas,
divulgou edital de concurso para
556 vagas, além de cadastro, em
cargos de todos os níveis. Os ven-
cimentos variam de R$995,36 a
R$3.705,83 para carga horária de
24 a 40h semanais.

A inscrições deverão ser reali-
zadas no site da organizadora, a
Unilavras concursos, entre meia-
noite de 28 de junho até as 11h
de 27 de julho. Para concluir a
inscrição o candidato deve impri-
mir e quitar o boleto de taxa que
custa R$40 para cargos de níveis
fundamental, R$70 para médio,
R$100 para nível superior.

Entre os cargos oferecidos es-

tão agente administrativo, agen-
te de saúde, agente fiscal, ele-
tricista, borracheiro, enfermei-
ro, assistente social, nutricionis-
ta, entre outros.

 Serão aceitos pedidos de isen-
ção para os candidatos de baixa
renda entre meia-noite de 28 de
junho até as 23h59min de 4 de
julho. Será preciso comprovar
desemprego ou baixa renda atra-
ves de CadÚnico. A solicitação de-
verá ser realizada no site da or-
ganizadora.

Os concorrentes do concurso
serão avaliados por meio de prova
objetiva de caráter classificatório
e eliminatório, prevista para o dia
11 de setembro. O concurso será
válido por dois anos, podendo ser
prorrogado por igual período.

SERVIÇO
Inscrições e isenção -Inscrições e isenção -Inscrições e isenção -Inscrições e isenção -Inscrições e isenção -
www.unilavrasconcursos.com.br
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Cargos confirmados para o concurso da Câmara de Belo Horizonte

Cargos previstos para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Belo Horizonte: até R$6.371 para 2º grau
PPPPPODERODERODERODERODER L L L L LEGISLAEGISLAEGISLAEGISLAEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO|Concursos para a Câmara Municipal de BH e Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Haverá vagas
e cadastro também
para cargos
de nível superior

Programa - Câmara de Belo Horizonte

■ ■ ■ ■ ■ TÉCNICO LEGISLATIVO II

A. LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Conheci-
mento da língua: Ortografia/acentuação; Pontuação; For-
mação de palavras; Emprego do nome; Emprego do
pronome; Emprego de tempos e modos verbais; Re-
gência verbal e nominal: aspectos gerais e casos par-
ticulares; Concordância verbal e nominal: aspectos
gerais e casos particulares; Estrutura do período e da
oração: aspectos sintáticos e semânticos; Construção
ativa e construção passiva; Variação linguística: as di-

Para orientação dos interessados no concurso
para a Câmara de BH, veja programa para téc-
nico legislativo do concurso cujo edital foi sus-
penso. A seleção seria realizada pelo Idecan.

versas modalidades do uso da língua.

B. NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO
1. Noções de Direito Administrativo: Princípios da Ad-
ministração pública; Administração direta, indireta e
fundacional; Controle da Administração Pública; Con-
trato administrativo; Serviços públicos; Bens públi-
cos; Regime constitucional dos servidores públicos
civis. 2. Noções de Direito Constitucional: A organi-
zação dos Poderes; O Poder Legislativo; O Proces-
so Legislativo; O Poder Executivo; 3. Administração
Pública Municipal: Poderes Executivo e Legislativo:
competências previstas na Lei Orgânica do Muni-
cípio de Belo Horizonte

C. RACIOCÍNIO LÓGICO
1. Lógica dedutiva; 2. Lógica indutiva; 3. Lógica da Ar-
gumentação; 4. Relações.

Programa - Assembleia Legislativa de Minas Gerais

■ ■ ■ ■ ■ POLICIAL LEGISLATIVO

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura e interpretação de textos: localização ex-
plícita de informações e inferências possíveis; rela-
ção títulotexto; significação contextual de palavras e
expressões; textualidade: coerência e coesão; inter-
textualidade.
2. Conhecimentos de gramática normativa: ortografia
oficial; classes de palavras: classificações, flexões,
emprego; crase; estrutura da oração e do período; pon-
tuação; concordância verbal e nominal; regência verbal
e nominal.

Bibliografia sugerida:
• CEREJA, Roberto William; MAGALHÃES, Thereza
Cochar. Gramática reflexiva – Texto, semântica e
interação. Atual.
• CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramá-
tica do Português contemporâneo. Nova Fronteira.
• FIORIN, José Luiz; PLATÃO SAVIOLI, Francisco. Li-
ções de textos: leitura e redação. Ática.

NOÇÕES DE DIREITO
1. Sociedade, ordem social e ordem jurídica. Sociedade
e Estado. Estado: origem, formação, elementos,
finalidade. Estado e Direito. Estado e Governo: Demo-
cracia e representação política.
2. Estado e Constituição. O Estado Federal. O federa-
lismo brasileiro.
3. Poder Legislativo estadual: organização e atribuições.
Deputados. Mesa da Assembléia. Comissões. Proces-
so legislativo.
4. Administração pública: organização administrativa.
Agentes públicos. A responsabilidade no campo admi-
nistrativo. Conceito, princípios e modalidades de licita-
ção.
5. Noções de direitos humanos. Direitos humanos fun-
damentais. Conceito e características dos direitos
humanos fundamentais. Direitos fundamentais na Cons-
tituição de 1988. Garantia e eficácia dos direitos
humanos fundamentais e Poder Judiciário. O Ministério
Público e a defesa dos direitos humanos. Direitos
humanos fundamentais da criança e do adolescente.
Art. 228 da CF/88.
6. Noções de Direito penal. Crime contra a pessoa: ho-
micídio doloso, lesão corporal, lesão corporal de natu-
reza grave, lesão corporal seguida de morte, maus tra-
tos, calúnia, difamação, injúria, legítima defesa, estado
de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exer-
cício regular do direito. Crime contra o patrimônio: furto,
furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébi-
ta, estelionato, receptação. Crime contra a administra-
ção pública: peculato, peculato culposo, prevaricação,
condescendência criminosa, violação de sigilo profis-
sional, corrupção passiva, concussão, desacato, cor-
rupção ativa.
7. Noções de Direito processual penal. Inquérito policial
– ação penal pública – ação penal privada.
8. Prerrogativas parlamentares.

Bibliografia sugerida:
• BRASIL. Constituição da República
• BRASIL. Código penal brasileiro.
• BRASIL. Código de processo penal brasileiro.
• DALLARI, Dalmo. Elementos de teoria geral do Esta-
do. Saraiva.
• DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrati-
vo. Atlas.
• MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa. Regimento
Interno.
• MINAS GERAIS. Constituição do Estado.
• MIRABETE, Júlio Fabrini. Direito penal. Atlas.
• MIRABETE, Júlio Fabrini. Direito processual penal. Atlas.
• MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. Atlas.
• MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais.
Atlas.

RACIOCÍNIO LÓGICO
1. Linguagem dos conjuntos. Operações com conjun-
tos. Diagramas.
2. O conjunto dos números naturais, inteiros, racionais
e reais. Operações de adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação nesses conjuntos.
Números decimais. Valor absoluto. Propriedades no con-
junto dos números naturais. Decomposição de um nú-
mero natural em fatores primos. Múltiplos e divisores,
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois
números naturais.
3. Progressões aritmética e geométrica.
4. Análise combinatória e probabilidade. Princípio fun-
damental da contagem. Diagrama da árvore. Arranjos,
combinações e permutações simples. Problemas sim-
ples de probabilidades.
5. Geometria: conceitos básicos.
6. Problemas envolvendo raciocínio lógico.

Bibliografia sugerida:
• DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. Ática.
• IEZZI e outros. Coleção fundamentos de matemática
elementar. Atual.
• IEZZI e outros. Matemática 2º Grau. Atual.
• GARDNER, M. Divertimentos Matemáticos. Ibrasa.

PRIMEIROS SOCORROS
1. Cuidados básicos em situação de urgência/emer-
gência.
2. Atuação no atendimento dos primeiros socorros: cortes
e perfurações; convulsões; estado de choque; picadas
de animais; asfixia; parada cardiorrespiratória; intoxica-
ções; traumatismos; hemorragias; choques
elétricos; queimaduras; fraturas; parto súbito; técnicas
de transporte de pacientes em situação de urgência.

Bibliografia sugerida:
• BRENT, O. Hafen; KEITH, J. Karren; KATHRYN, J. Fran-
dsen. Primeiros socorros para estudantes. Manole.
• PESSOA, Marília. Como agir em situações de emer-
gência.
• BERGERON.J.D.; BIZJAK.G. Primeiros socorros.
Atheneu.
• SORIA, Felipe. Primeiros socorros: conselhos práti-
cos para emergências.

■ ■ ■ ■ ■ TÉCNICO DE APOIO LEGISLATIVO

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura e interpretação de textos: localização explíci-
ta de informações e inferências possíveis; relação títu-
lotexto; significação contextual de palavras e expres-

Quem possui escolaridade do nível médio pode
iniciar os estudos do concurso para a Assem-
bleia Legislativa, tento como base o programa
anterior, realizado pela Fundep.

sões; textualidade: coerência e coesão; intertextualida-
de.
2. Conhecimentos de gramática normativa: ortografia
oficial; classes de palavras: classificações, flexões,
emprego; crase; estrutura da oração e do período; pon-
tuação; concordância verbal e nominal; regência verbal
e nominal.

Bibliografia sugerida:
• CEREJA, Roberto William; MAGALHÃES, Thereza
Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e
interação. Atual.
• CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramá-
tica do Português contemporâneo. Nova Fronteira.
• FIORIN, José Luiz; PLATÃO SAVIOLI, Francisco. Li-
ções de textos: leitura e redação. Editora Ática.

NOÇÕES DE DIREITO
1. Sociedade, ordem social e ordem jurídica. Sociedade
e Estado. Estado: origem, formação, elementos, finali-
dade. Estado e Direito. Estado e Governo: democracia
e representação política.
2. Estado e Constituição. O Estado Federal. O federa-
lismo brasileiro.
3. Poder Legislativo estadual: organização e atribuições.
Deputados. Mesa da Assembléia. Comissões. Proces-
so Legislativo.
4. Administração Pública: organização administrativa.
Agentes públicos. A responsabilidade no campo admi-
nistrativo. Conceito, princípios e modalidades de licita-
ção.

Bibliografia sugerida:
• BRASIL. Constituição da República.
• DALLARI, Dalmo. Elementos de teoria geral do Esta-
do. Saraiva.
• DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrati-
vo. Atlas.
• MINAS GERAIS. Constituição do Estado.
• MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa. Regimento
Interno.
• MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. Atlas.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
1. Linguagem dos conjuntos. Operações com conjun-
tos. Diagramas.
2. O conjunto dos números naturais, inteiros, racionais
e reais. Operações de adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação nesses conjuntos.
Números decimais. Valor absoluto. Propriedades no con-
junto dos números naturais. Decomposição de um nú-
mero natural em fatores primos. Múltiplos e divisores,
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois
números naturais.
3. Unidades de medida: comprimento, área, volume,
massa, tempo, ângulo e velocidade.
4. Razões e proporções. Grandezas direta e inversa-
mente proporcionais. Regra de três simples e compos-
ta.
5. Porcentagem, juros simples e compostos.
6. Equações e inequações de primeiro e segundo graus.
Sistemas de primeiro grau.
7. Relações e funções. Conceitos e propriedades. Fun-
ções reais de primeiro e segundo graus e seus gráfi-
cos no plano cartesiano.
8. Progressões aritmética e geométrica.
9. Análise combinatória e probabilidade. Princípio fun-
damental da contagem. Diagrama da árvore. Arranjos,
combinações e permutações simples. Problemas sim-
ples de probabilidades.
10. Noções básicas de estatística: população estatísti-
ca, amostras, distribuição de freqüências com dados
agrupados, média aritmética, média ponderada, leitura
e interpretação de gráficos estatísticos (linhas, barras
e setores).
11. Geometria: conceitos básicos.
12. Problemas envolvendo raciocínio lógico.

Bibliografia sugerida:
• DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. Ática.
• GIOVANNI, J.R.; BONJORNO, J.R. Matemática – uma
nova abordagem. FTD.
• GARDNER, M. Divertimentos matemáticos. IBRASA.
• IEZZI e outros. Matemática e realidade. Atual.
• IEZZI e outros. Coleção Fundamentos de matemática
elementar. Atual.
• IEZZI e outros. Matemática 2º grau. Atual.
• IMENES e LELLIS. Matemática para todos. Scipione.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1. Equipamentos e sistemas operacionais. Arquitetura
básica de computadores. Principais periféricos. Mídias
para armazenamento de dados. Conceitos gerais de
sistemas operacionais.
2. Manipulação de arquivos. Arquivos: conceito, tipos,
nomes e extensões mais comuns. Estrutura de dire-
tórios e rotas. Cópia e movimentação de arquivos. Ata-
lhos. Permissões de arquivos e diretórios.
3. Redes locais. Login. Grupos de usuários. Comparti-
lhamento de recursos e permissões. Intranet.
4. Internet. URL. Tipos de domínio. Navegador. Aplicações.
5. Correio eletrônico. Endereços de e-mail. Campos de
uma mensagem. Envio, resposta e encaminhamento de
mensagens. Organização de mensagens em pastas.
Arquivos anexos.
6. Ferramentas de automação de escritório. Conceitos
e principais recursos de editores de textos, planilhas
eletrônicas e editores de apresentações. BrOffice.org:
tipos de arquivo e funcionalidade básica de Writer, Calc
e Impress, exceto teclas de atalho.
7. Segurança. Vírus, cavalos de Tróia, worms. Riscos
de segurança no uso de correio eletrônico e internet.
Back-up. Certificação digital: conceitos e legislação. Apli-
cativos de segurança.

Bibliografia sugerida:
• CAPRON, H. L. Introdução à informática. Campus.
• MANZANO, J. A. BrOffice.org 2.0 – Guia prático de
aplicação. Érica.
• Manuais e Ajuda (help) de produtos relacionados ao
programa da prova.
• MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa. Manual do
BrOffice Calc Versão 2.0 Curso Básico.
w w w. a l m g . g ov. b r / p u b l i c a c o e s / o p e n o f f i c e /
Manual%20Calc.pdf
• MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa. Manual do
BrOffice Writer Versão 2.0 Curso Básico.
w w w. a l m g . g ov. b r / p u b l i c a c o e s / o p e n o f f i c e /
Manual%20Writer.pdf
• PEREIRA, E. F.; REHDER, W. S. Internet – guia prático.
Viena.
• RABELO, J. Introdução à informática e ao Windows
XP. Ciência Moderna.
• SCHECHTER, R. BrOffice.org Calc e Writer – traba-
lhe com planilhas e textos em software livre. Campus.
• VOLPI, M. M. Assinatura digital: aspectos técnicos, prá-
ticos e legais. Axcel Books.

Quem busca estabilidade, bons
salários e crescimento profissional
terá em breve a oportunidade de
ingressar no Poder Legislativo na ca-
pital mineira, por meio de dois
grandes concursos já confirmados.
O primeiro será para a Câmara
Municipal de Belo Horizonte, cujo
edital será relançado a qualquer mo-
mento. O outro terá vagas para a As-
sembleia Legislativa, que já tem co-
missão organizadora desde agos-
to de 2015.

 Na Câmara serão pelo menos 62
vagas imediatas em cargos dos ní-
veis médio, médio/técnico e supe-
rior. Para a Assembleia também
serão oferecidos cargos para os
mesmos níveis. No entanto, o nú-
mero de vagas ainda será definido.

Os cargos que se destacam em
ambos os concurso são destinados
a interessados com escolaridade
do nível médio, pois oferecem bons
rendimentos e não exigem expe-
riência. Na Câmara, por exemplo,
há técnico legislativo (40 vagas
imediatas), que proporciona sa-
lário inicial de R$2.897,50, poden-
do a remuneração chegar a
R$3.702,50 com o auxílio-alimen-
tação de R$35 por dia (8h diárias
de trabalho). Servidores que tra-
balham seis horas diárias recebem
auxílio-alimentação de R$27,50
(média de R$632 ao mês).

PEDRO AMARAL
pedro.amaral@folhadirigida.com.br

Os técnicos legislativos ainda
podem receber R$170,95 de au-
xílio-creche, R$1.393,81 de grati-
ficação, caso participem de Comis-
são Permanente de Licitação, en-
tre outros benefícios. Os técnicos
de enfermagem ainda ganham
R$579,50 de gratificação pelo
exercício de função de responsá-
vel técnico na área da saúde.

O concurso para a Câmara teve
edital divulgado ano passado, mas
foi suspenso no dia 4 de setembro
porque a organizadora que faria a
seleção, o Idecan, não atendeu os
requisitos legais para a contratação.
A Câmara informou que já traba-
lha para escolher uma nova orga-
nizadora e assim que essa etapa for
definida um novo edital será pu-
blicado no segundo semestre.

Especialistas em serviço público
observam que a suspensão tempo-
rária do concurso dá aos interessa-
dos mais tempo para os estudos, já
que a seleção será retomada tão logo
os trâmites burocráticos sejam acer-
tados. “Para o candidato que almeja
ser um dos aprovados, o estudo an-
tecipado é imprescindível, princi-
palmente nas disciplinas de Lingua
Portuguesa, Matemática, Raciocínio
Lógico, Informática, Direito Cons-
titucional e Administrativo. Essas
são as chamadas disciplinas bási-
cas que se fazem presente em 80%
dos editais. Então, se um candida-
to quer ser aprovado, deve iniciar a
preparação agora para sair na fren-
te”, observa César Luis Galvão Al-
ves Junior, diretor dos grupos Atu-
allys e Galvão Concursos.

 Quem já se prepara para o con-
curso da Câmara pode aproveitar
parte dos estudos acumulados para
participar da seleção em pauta para

este ano na Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais. A comissão for-
mada no dia 12 de agosto de 2015
já iniciou o levantamento da de-
manda de vagas para o novo con-
curso. A etapa seguinte será a di-
vulgação da organizadora.

O último concurso para o legis-
lativo estadual foi em 2014, ape-
nas para cargos de nível superior.
Para níveis médio e médio/técnico
a seleção foi em 2008, com ofer-
ta de 221 vagas, das quais 80 para
médio e o restante para médio/
técnico ou superior.

Os cargos em destaque de nível
médio que devem ser oferecidos são
técnico de apoio legislativo e poli-
cial legislativo, que proporcionam
salários de R$3.928,51. As remune-
rações alcançam R$4.878,51, com
o auxílio-alimentação de R$640 e
o auxílio-transporte de R$310. Para
os policiais, os valores chegam a
R$6.371,34 com uma gratificação
de R$1.492,83 inerente à carreira.

 No concurso anterior para poli-
cial legislativo, organizado pela
Fundep em 2008, foram aplicadas
questões de Língua Portuguesa
(15), Noções de Direito (25), Ra-
ciocínio Lógico (15) e Primeiros
Socorros (cinco). A seleção ainda
contou com avaliação física, psi-
cológica e investigação social. Já os
concorrentes a técnico legislativo
resolveram questões de Língua Por-
tuguesa (20), Noções de Direito
(10), Matemática e Raciocínio
Lógico (20) e Informática (10).

Tanto para a Câmara como para
a Assembleia legislativa, os ser-
vidores são contratados pelo re-
gime estatutário, que garante es-
tabilidade. A lotação para ambos
é em Belo Horizonte.
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Enem: MEC registra 9,2 milhões de inscritos
QQQQQUUUUUANTITANTITANTITANTITANTITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO     | Total é o segundo maior da história. Quem ainda não pagou a taxa de R$68 deve quitar o valor até dia 25

Professor Marcelo Tavares resolveu as questões mais difíceis de História

Abaixo, seguem as cinco questões de História do Enem 2015, elei-
tas pelo professor Marcelo Tavares, do QG do Enem. O especialista,
além de apontar as mais complexas, resolveu cada uma delas. Veja,
abaixo, o gabarito comentado:

As cinco questões de História mais difíceis do Enem 2015

Questão
mais difícil
do Enem5ª

Questão 11 (prova azul)

Os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que expressam a
concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medi-
eval (1460-1475) e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com
base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo
a) Cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno.
b) Humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalha-
dor
c) Escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho.
d) Natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano.
e) Romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade

Resposta: Letra D
COMENTÁRIO: A questão cobra do aluno o conhecimento acerca das temporalidades
do período medieval. Na arte expressa, aparece uma concepção de tempo voltada para
as estações do ano, divididas em 12 imagens; ou seja, 12 meses. Com essa noção,
já é possível eliminar as demais alternativas. Além disso, todas as imagens nos reme-
tem a pessoas trabalhando.

Questão 19 (Prova Azul)

ZIRALDO. 20 anos de prontidão. In: LEMOS, R.
(Org.). Uma história do Brasil através da

caricatura (1840-2001). Rio de Janeiro: Letras &
Expressões,  2001.

No período de 1964 a 1985, a estratégia do Regime Militar abordada na charge foi
caracterizada pela

A) priorização da segurança na-
cional.
B) captação de financiamentos
estrangeiros
C) execução de cortes nos gas-
tos públicos.
D) nacionalização de empresas
multinacionais.
E) promoção de políticas de dis-
tribuição de renda.
Resposta: Letra B
COMENTÁRIO: As personagens
da charge discutem sobre a en-
trada de capital estrangeiro no
Brasil. Essa - para sustentar o
modelo de "milagre econômico"
- foi uma estratégia intensamen-
te utilizada pelo regime militar di-
tatorial no Brasil. Tais captações
vai gerar um grande endividamento
do Brasil no mercado internacio-
nal, o que - em parte - explica a
década dita "perdida" de 1980
para a economia.

Questão
mais difícil
do Enem4ª

Questão
mais difícil
do Enem3ª

Questão
mais difícil
do Enem2ª

Questão
mais difícil
do Enem1ª

QUESTÂO 42 (azul)
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino
biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea
humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da ci-

vilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qua-
lificam o feminino.

BEAUVOIR, O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1980.

Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar
um movimento social que teve como marca o(a)
a) Ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual.
b) Pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho.
c) Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero.
d) Oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos.
e) Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas.

Resposta: Letra C
COMENTÁRIO:  A construção do movimento feminista está fortemente ligada à per-
sonagens como Simone de Beauvoir. Fruto das manifestações da contracultura da
década de 1960 europeia e da influência das esquerdas, muitos foram os protestos
pela igualdade de gênero promovidos pelo movimento feminista na segunda metade do
século XX. Com a popularização da causa, a filósofa em questão viaja pelo mundo nas
suas últimas décadas de vida buscando difundir seus ideais.

QUESTÂO 14 (azul)
Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como
a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pes-
soa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer

tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre
os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias,
e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam
dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por
essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do pas-
sional e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidade ordena-
doras, disciplinadoras, racionalizadoras.

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.

Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do histo-
riador, na:
a) Rigidez das normas jurídicas.
b) Prevalência dos interesses privados.
c) Solidez da organização institucional.
d) Legitimidade das ações burocráticas.
e) Estabilidade das estruturas políticas.

Resposta: Letra B
COMENTÁRIO: O texto baseia-se na ideia de que as interações humanas na constru-
ção da cultura brasileira estão historicamente ligadas às questões pessoas dos agen-
tes históricos. Como traço peculiar cultural, Sergio B. de Holanda enaltece a prevalên-
cia, a maior importância, dos interesses privados/pessoais em detrimento das rela-
ções públicas/políticas.
Podemos confirmar isso em trechos como: "Em sociedade de origens tão nitidamente
personalistas como a nossa"; "As agregações e relações pessoais, (...) faziam dela
um todo incoerente e amorfo" e "o peculiar da vida brasileira parece ter sido (...) uma
acentuação enérgica do afetivo, do irracional, do passional .

QUESTÂO 23 (prova azul)
Texto I:
Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou pou-
cos negros em relação à população de cor. A maioria já

havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No
entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em
termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade
constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras.

ALBUQUERQUE. W. O jogo da dissimulação: Abolição e cidadania negra no Brasil.
São Paulo: Cia. das Letras, 2009 (adaptado).

Texto II:
Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Ja-
neiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos nume-
rosos que antes, e com os africanos mais aculturados, cer tamente não se dis-
tinguiam muito facilmente dos liber tos e dos pretos e pardos livres habitantes
da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja
provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados
em toda par te.

CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da
escravidão na Corte. São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado).

Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que complementa
os argumentos apresentados no Texto II é o(a)
a) Variedade das estratégias de resistência dos cativos.
b) Controle jurídico exercido pelos proprietários.
c) Inovação social representada pela lei.
d) Ineficácia prática da libertação.
e) Significado político da Abolição.

Resposta: Letra E
COMENTÁRIO: A opção que melhor representa a complementação textual é a
letra E. O texto I é claro ao tratar a abolição da seguinte forma: "a importância
histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéri-
cos." Com isso, a afirmação do texto II "já não é razoável presumir que uma
pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderi-
am ser encontrados em toda par te." Denota a preocupação e ambos os autores
com o significado político da abolição, para além de voluptuosos números prove-
nientes da Lei Áurea.

Em mais um vídeo da série
especial da FOLHA DIRIGIDA
abordando as cinco questões mais
difíceis do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2015,
o professor de História do QG do
Enem e do Colégio e Curso Pen-
si, Marcelo Tavares, resolve ques-
tões sobre diversos momentos
históricos do Brasil e do mundo.
Este é o quinto vídeo divulgado
da série criada para auxiliar os
estudantes que participarão do
Enem em 2016. Já foram resol-
vidas questões de Matemática,
Química, Biologia e Geografia.

Na opinião do professor, a
questão de História com maior
grau de dificuldade na prova do
ano passado é a que discorre so-
bre o período que marca o fim da
escravidão no Brasil. Marcelo
Tavares adota um processo de
interpretação textual na resolu-
ção para encontrar a solução da

Confira as questões
mais difíceis de História

questão. O método é frequente
em todas as outras questões abor-
dadas pelo docente que, em vá-
rios momentos do vídeo, desen-
volve assuntos históricos ocorri-
dos no Brasil e no mundo.

Para o professor, a segunda
questão mais difícil foi a que tra-
tava sobre o conceito de homem
cordial brasileiro descrito pelo
historiador, Sérgio Buarque de
Holanda. No vídeo, Marcelo Ta-
vares ressalta a importância de se
entender o contexto histórico
abordado nas questões.

As outras questões resolvidas
pelo professor tratam de temas
como a era medieval, estratégia
econômica do regime militar no
Brasil e a luta por direitos civis
igualitários. Durante a resolução
dos execícios, Marcelo Tavares faz
comparações dos quadros vividos
em épocas passadas com aconte-
cimentos da atualidade.

Termina nesta quinta-feira, dia 25,
o prazo para pagamento da taxa de
R$68 para participação no Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem). O
pagamento pode ser feito em em
qualquer agência bancária, casa lo-
térica ou agência dos Correios.

Caso o candidato não tenha sido
isento, só terá a inscrição confirma-
da se quitar o valor, mesmo que
tenha adotado corretamente todos
os procedimentos da inscrição
online. A isenção deveria ser soli-
citada no próprio formulário de ins-
crição. Nos casos em que o pedi-
do não foi aceito, não há mais como
fazer nova solicitação.

O número de inscrições do Enem
foi o segundo maior da história. A
edição de 2016 registou 9.276.328,
total bem superior aos cerca de 8 mi-

Ministro Mendonça
Filho confirmou que
abrirá de mais vagas
no Fies em 2016

lhões inicialmente previstos pelo
MEC. Só a edição de 2014, com 9,4
milhões superou a deste ano. No
entanto, o total final de participan-
tes só será anunciado quando forem
excluídos os que se cadastraram mas
que não pagarem a inscrição.

No Enem 2015 foram registradas,
ao todo, 8,4 milhões de inscrições.
No entanto, desse total, 7,7 milhões
confirmaram as inscrições, ou seja, pa-
garam a taxa ou obtiveram da isen-
ção da taxa. Dos participantes con-
firmados, 5,7 milhões fizeram as
provas. A edição de 2016 está mar-
cada para os dias 5 e 6 de novembro.

Fies - O ministro da educação,
Mendonça Filho, divulgou nota
oficial em que confirma a abertu-
ra de vagas, no segundo semestre,
para o Fies. Segundo ele, apesar de
não haver previsão de recursos para
novas vagas este ano, houve libe-
ração de verbas para garantir as ins-
crições no segundo semestre des-
te ano. Até o final de junho devem
ser anunciadas as informações so-
bre as inscrições.
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Posse do
presidente em
exercício,
Michel Temer:
candidatos têm
o que temer?

Concursos federais em pauta

ANDERSON BORGES
anderson.borges@folhadirigida.com.br

Especialistas analisam quais devem ser os rumos do
governo Temer no que diz respeito à reposição de servidores

Com o afastamento da pre-
sidente Dilma Rousseff
tendo sido decretado pelo

Senado Federal no último dia
12, ao aprovar a admissibilida-
de do processo de impeachment
contra a chefe do Executivo fe-
deral, um novo governo despon-
ta no país, capitaneado pelo seu
vice, agora presidente interino,
Michel Temer, que, a princípio,
governará o Brasil por até 180
dias. O novo governo promete
ir fundo nos ajustes fiscais que
o seu antecessor não conseguiu
implementar efetivamente. Para
os concurseiros, a dúvida que pai-
ra é: o que esperar dos concur-
sos federais neste novo governo?
As restrições impostas no perí-
odo Dilma serão mantidas ou re-
vistas? Ampliadas ou suavizadas?
Especialistas ouvidos pela FO-
LHA DIRIGIDA acreditam que,
inicialmente, haverá cautela,
mas que seleções não deixarão
de acontecer, em especial, aque-
las consideradas essenciais.

Alguns sinais já foram dados
nestes primeiros dias com rela-
ção ao corte de gastos, como a re-
dução do número de ministéri-
os, de 32 para 23 (o número já foi
de 39 no governo Dilma), e a pro-

messa de corte de 4 mil cargos co-
missionados, de livre nomeação,
até o fim do ano. Por outro lado,
o novo ministro do Planejamen-
to, Romero Jucá, garantiu os rea-
justes salariais acordados com os
servidores. No caso dos cortes, as
duas medidas possuem uma car-
ga muito mais simbólica do que
efetiva em termos de redução de
despesas, como admitem os pró-
prios membros do governo in-
terino. E com relação aos comis-
sionados, mesmo que apenas re-
presentativa das intenções, ain-
da precisa passar do discurso para
a realidade.

Com larga experiência no se-
tor público, tendo sido, inclusi-
ve, secretário de Modernização
Administrativa do Ministério do
Planejamento, o presidente do
Conselho Regional de Adminis-
tração do Rio de Janeiro (CRA/
RJ), Wagner Siqueira, afirmou
que, historicamente, os governos
brasileiros prestigiaram as con-
tratações extra-quadro, em detri-
mento de concursados, mesmo
no governo Lula, quando os con-
cursos públicos foram realizados
em maior número. “O discurso
e a prática nunca mudaram, in-
dependentemente de partido ou

ideologia. Eu espero que esse go-
verno consiga isso. Romper um
ciclo histórico, que vem desde a
primeira Constituição da Repú-
blica, de 1891”, disse Siqueira.

Apesar de esperançoso, o pre-
sidente do CRA/RJ se disse céti-
co com relação à adoção dessa
postura. Entretanto, ele deixou
claro, que a necessidade de se
realizar ajustes fiscais rigorosos
não serve como justificativa para
não promover os concursos ne-
cessários para o pleno funciona-
mento do Estado e para a presta-
ção de serviços essenciais, como
Saúde, Segurança e Educação.
“Uma coisa não se contrapõe à
outra”, argumentou.

CONCURSOS AGUARDADOS
SOMAM 25 MIL VAGAS

Siqueira acredita, no entanto,
que as seleções essenciais deve-
rão acontecer, uma vez que des-
cartou a possibilidade do novo go-
verno desestruturar carreiras de
Estado importantes, como as do
Banco Central (BC) e Receita Fe-
deral, permitindo a saída de ser-
vidores, por aposentadoria ou ou-
tros motivos, sem a devida repo-
sição por meio de concursos. “Eu
não tenho o menor medo disso,

acho que isso não vai acontecer
de forma nenhuma. Esse é um
discurso da oposição. Um equí-
voco de pessoas que não estão tor-
cendo pelo Brasil”, avaliou.

Em todo o Executivo federal,
são aguardados concursos para
pelo menos 25 mil vagas, apro-
ximadamente. São demandas de
pessoal, além de BC e Receita,
de órgãos como Instituto Naci-
onal de Seguro Social (INSS),
Polícia Rodoviária Federal
(PRF), Ministério do Trabalho
e Previdência Social, entre ou-
tros (veja tabela). Alguns desses

concursos já contam com pedido
de autorização em análise no Mi-
nistério do Planejamento, mas
a maioria ainda precisa ter a re-
quisição reapresentada, após re-
cusa no ano passado, em função,
sobretudo da necessidade de
ajuste das contas públicas.

Sob o propósito de economi-
zar R$1 bilhão em 2016, o go-
verno Dilma restringiu os con-
cursos no Executivo àqueles des-
tinados à substituição de tercei-
rizados irregulares, ao cumpri-
mento de decisões judiciais,
além de outras situações obriga-
tórias, admitindo exceções, em
casos de urgência ou grande ne-
cessidade. No mês passado, as
restrições haviam sido estendi-
das até 2017, com a inclusão de
novas possibilidades, como os
destinados à Defensoria Públi-
ca da União (DPU) e Tribunais
Regionais Eleitorais. Apesar dis-
so, o Planejamento afirmou que
as demandas dos órgãos seriam
avaliadas visando a eventual
aprovação, dentro dos critérios
estabelecidos.

Com a alteração do governo,
porém, ainda não se sabe qual
será a diretriz adotada. A FOLHA
DIRIGIDA indagou ao Planeja-
mento se as restrições anuncia-
das pelo governo Dilma serão
mantidas; se permanece sendo
até o fim deste mês o prazo para
o envio de demandas de concurso
com vistas a inclusão no orça-
mento de 2017; se todas as soli-
citações recebidas serão devida-
mente analisadas; e qual será a
determinação com relação aos
concursos das estatais. Na última
segunda-feira, dia 16, a pasta in-
formou, por meio de sua Asses-
soria de Imprensa, que, no mo-
mento, não tem como respon-
der a esses questionamentos.

Para o diretor pedagógico do
curso preparatório Academia do
Concurso, Paulo Estrella, nesse
primeiro momento, as autori-
zações de concursos permane-
cerão contidas, mas, em breve,
serão liberadas as seleções urgen-
tes para evitar o colapso da má-
quina pública. Ele avaliou como
uma sinalização positiva o
anúncio de redução dos cargos
de confiança, embora uma pro-

Concurseiros
devem manter

estudos em dia
E para aqueles que estão

em busca de uma oportunida-
de no serviço público federal,
a palavra de ordem é uma só:
manter-se preparado. “Man-
ter os estudos é essencial, pois
quando os editais forem lan-
çados, não haverá tanto tem-
po para estudar”, destacou
Bentes. “Quem parar de es-
tudar nesse período ou não
iniciar os estudos tem grande
chance de perder a sequên-
cia de oportunidades que está
por vir”, sentenciou Estrella.

O diretor pedagógico da
Academia do Concurso ob-
servou que o país está em
um período de represamento
de vagas ociosas. “Os órgãos
estão perdendo pessoal por
causa das aposentadorias e
não há autorização de repo-
sições. Dessa forma, há uma
tendência de quando o con-
tingenciamento for suspen-
so, termos uma sequência
de concursos muito próximos
uns dos outros e provavel-
mente com poucas vagas a
serem ocupadas, no conceito
de contratação emergencial.
Isso dará muito pouco tem-
po para os concurseiros se
prepararem”, argumentou.

Já o diretor acadêmico do
Questões de Concursos ava-
liou que as seleções para as
áreas de educação, seguran-
ça pública e saúde devem
continuar em ritmo normal.
“A área fiscal também deve
ser priorizada, porque gera
aumento de receita pública
e os governos precisam de
dinheiro. Para os demais con-
cursos, o lançamento do edital
deve demorar um pouquinho,
mas vão sair no final de 2016
ou em 2017”, projetou ele.
“Portanto, a hora de estudar
é agora. Assim, o concursei-
ro vai chegar bem prepara-
do para a prova”, orientou Fer-
nando Bentes.

Paulo Estrella reconheceu
que é natural o desânimo dos
concurseiros com as notícias
econômicas e políticas, tendo
como consequência uma re-
dução dos estudos ou mesmo
uma pausa na preparação.
“Apesar de ser natural, essa
visão tira muitos concurseiros
do processo de preparação,
abrindo caminho para outros
que conseguem se manter no
ímpeto dos estudos mesmo
em tempos de crise”, disse. Ele
alertou que quem parar de es-
tudar ou esperar não estará
pronto para a sequência de
oportunidades. “Não é hora de
aliviar. A maioria dos concur-
sos demandam meses de
preparação, alguns até anos.
Tempo sem estudar é tempo
perdido na conquista do so-
nho da carreira pública.”

O que esperar do novo governo?
Concursos federaisConcursos federais

posta nesse sentido, porém, em
menor quantidade, também te-
nha sido feita pelo governo an-
terior, sem, no entanto, ser efe-
tivada. “Não acredito em uma
suspensão de concursos por
muito mais tempo por causa do
serviço que é inerente ao Esta-
do. A máquina pública é neces-
sária e o serviço precisa ser pres-
tado à população. Não há esco-
lha”, avaliou ele, citando a se-
gurança pública, a seguridade, as
agências reguladoras, entre ou-
tros, como áreas que precisam
continuar exercendo seus papeis
para que a crise seja superada.

O diretor acadêmico do site
Questões de Concursos, Fernan-
do Bentes, afirmou que esta, pro-
vavelmente, será de fato uma
gestão de saneamento das con-
tas públicas e também avaliou
que este ano não deve trazer
grandes surpresas, em função,
especialmente, da necessidade
de sinalizar ao mercado que o
país iniciará uma tendência de
gastar menos do que arrecada.
“Se a gestão Temer conseguir es-
tabelecer novo marco de inves-
timento público e privado em
projetos de infraestrutura, fazer
a Reforma da Previdência e o
acordo da dívida estadual, é pro-
vável que as contas da União e
dos Estados se recuperem e au-
mente a quantidade de concur-
sos públicos”, observou.




