ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PUGMIL-TO
EDITAL N° 001, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

PROVA PRÁTICA PARA
AUXILIAR(109) E AGENTE(200) ADMINISTRATIVO

ORIENTAÇÕES
A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades na execução das
atividades relativas aos cargos.
1. A prova prática de digitação constará de cópia de texto impresso, com aproximadamente 1.300 caracteres,
em microcomputador do tipo PC com processador Pentium, utilizando-se de software específico para uso na
prova, em ambiente gráfico Microsoft Windows e teclado com configurações ABNT.
2. A prova prática constará de três atividades relacionadas com os conhecimentos mínimos e básicos de
informática (formatação + digitação e noções de internet), a ser realizada da seguinte forma:
2.1 Formatação de um texto, de acordo com as instruções a serem dadas quando da aplicação da prova, e que
será pontuada de 0 (zero) a 15 pontos. Serão observados os erros cometidos nos seguintes itens: fonte,
tamanho, alinhamento, espaçamento (entre linhas, entre parágrafos), negrito, itálico, sublinhado, margem,
parágrafo, cabeçalho e rodapé. Para cada ocorrência de erro de formatação serão descontados 0,25 pontos.
2.2 O tempo previsto para a formatação será de 4 minutos.
2.3 Digitação de um texto impresso, com aproximadamente 1.300 caracteres.
2.4 A prova será avaliada quanto à produção e aos erros. Os erros de digitação serão observados caractere a
caractere, comparando-se com o texto original, considerando-se erro de digitação, toda e qualquer
divergência com o texto original.
2.5 Para cada erro cometido serão descontados 0,04 pontos. A nota final de digitação do candidato será
calculada segundo a fórmula: Nota de digitação = 60 – (erros x 0,04).
2.6 A nota 60 será atribuída à transcrição integral do texto, sem erros, em no máximo 8 minutos.
2.7 Caso o candidato termine a digitação antes de se esgotarem os 8 minutos, deverá aguardar sem iniciar
uma nova digitação. A produção extra será considerada como erro.
2.8 A terceira parte da avaliação é quanto aos conhecimentos de internet. Para esta parte da prova
prática é preciso que o candidato tenha um e-mail pessoal. O tempo previsto para esta etapa é de 10
minutos e valerá 25 pontos.
2.9 Ao todo serão distribuídos na avaliação 100 pontos que equivalerá aos 20 pontos do Edital (item 4.1.3.2).
2.10 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50 % dos pontos distribuídos nas notas
das três partes da prova prática (formatação + digitação e noções de internet).
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