
COMPARATIVO DE TIPO DE AVALIAÇÃO 
Questão de múltipla escolha  

Item de julgamento certo ou errado 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA (5 ALTERNATIVAS) 

 
1 Com base na Lei Complementar n.º 840/2011 (Regime jurídico dos servidores 
públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas 
distritais), assinale a alternativa correta quanto ao regime e à jornada de 
trabalho do servidor público. 
 
(A) Em regra, o servidor efetivo sujeita-se ao regime de trabalho de trinta e seis 
horas semanais. 
(B) Em situações excepcionais e temporárias do serviço, a jornada de trabalho 
pode ser ampliada, como serviço extraordinário, em até duas horas. 
(C) É permitido aplicar ao regime de trabalho interpretação por analogia, extensão 
ou semelhança de atribuições. 
(D) O servidor matriculado em curso da educação superior, se comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da sua unidade administrativa, terá 
direito a horário especial, não lhe sendo exigida compensação de horário para 
cumprimento integral do regime semanal de trabalho. 
(E) O servidor que faltar ao serviço por mais de quinze dias consecutivos incorrerá 
em abandono de cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
ITEM PARA JULGAMENTO (CERTO OU ERRADO) 

 
Julgue os itens de 1 a 5. 
 
1 A abordagem triangular se sustenta em três pilares: conhecer a história; 
conhecer o próprio fazer artístico; e saber apreciar uma obra de arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPARATIVO DE ESTRUTURA DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Questão de múltipla escolha  

Item de julgamento certo ou errado 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA (5 ALTERNATIVAS) 

 
Com base na Lei Complementar n.º 840/2011 (Regime jurídico dos servidores 
públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas 
distritais), assinale a alternativa correta quanto ao regime e à jornada de 
trabalho do servidor público. 
 
(A) Em regra, o servidor efetivo sujeita-se ao regime de trabalho de trinta e seis 
horas semanais. 
(B) Em situações excepcionais e temporárias do serviço, a jornada de trabalho 
pode ser ampliada, como serviço extraordinário, em até duas horas. 
(C) É permitido aplicar ao regime de trabalho interpretação por analogia, extensão 
ou semelhança de atribuições. 
(D) O servidor matriculado em curso da educação superior, se comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da sua unidade administrativa, terá 
direito a horário especial, não lhe sendo exigida compensação de horário para 
cumprimento integral do regime semanal de trabalho. 
(E) O servidor que faltar ao serviço por mais de quinze dias consecutivos incorrerá 
em abandono de cargo. 
 

Concurso UDF  
Tempo para execução  
para julgar 1 questão 

3 minutos e 20 segundos 
 

40 segundos por alternativa 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
ITEM PARA JULGAMENTO (CERTO OU ERRADO) 

 
Julgue os itens de 1 a 5. 
 
1 A abordagem triangular se sustenta em três pilares: conhecer a história; 
conhecer o próprio fazer artístico; e saber apreciar uma obra de arte. 
2 A abordagem triangular limita o observador com técnicas e métodos muito 
técnicos e pouco emocionais para a apreciação de uma obra de arte. 
3 A abordagem triangular aponta que é importante pensar e questionar o que é a 
imagem, qual o objetivo do uso da imagem, qual a imagem do cotidiano da história 
da arte e qual a imagem da cultura na sala de aula.  
4 O processo da abordagem triangular teve início na década de 1980 e foi 
sistematizado no período de 1987/1993, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) 
da USP, onde Ana Mae era educadora. 
5 A contextualização é um dos pilares da abordagem triangular. Contextualizar 
significa conhecer o contexto histórico da obra e do artista, bem como proceder à 
sua releitura. 
 
 
 

Concurso SEEDF  
Tempo para execução 

para julgar um conjunto de 5 itens 

6 minutos e 40 segundos 
 

1 minuto e 20 segundos por item 



 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA (5 ALTERNATIVAS) 

 
Com base na Lei Complementar n.º 840/2011 (Regime jurídico dos servidores 
públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas 
distritais), assinale a alternativa correta quanto ao regime e à jornada de 
trabalho do servidor público. 
 
(A) Em regra, o servidor efetivo sujeita-se ao regime de trabalho de trinta e seis 
horas semanais. 
(B) Em situações excepcionais e temporárias do serviço, a jornada de trabalho 
pode ser ampliada, como serviço extraordinário, em até duas horas. 
(C) É permitido aplicar ao regime de trabalho interpretação por analogia, extensão 
ou semelhança de atribuições. 
(D) O servidor matriculado em curso da educação superior, se comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da sua unidade administrativa, terá 
direito a horário especial, não lhe sendo exigida compensação de horário para 
cumprimento integral do regime semanal de trabalho. 
(E) O servidor que faltar ao serviço por mais de quinze dias consecutivos incorrerá 
em abandono de cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso BRB  
Tempo para execução  
para julgar 1 questão 

2 minutos e 10 segundos 
 

26 segundos por alternativa 
 
 

ENEM  
Tempo para execução  
para julgar 1 questão 

2 minutos e 30 segundos 
 

30 segundos por alternativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPARATIVO DE TEMPO DE EXECUÇÃO DE  
PROVAS DE CONCURSOS DIVERSOS 

 

Concurso 
Prova 

objetiva 
Prova 

discursiva 
Tempo total  

Tempo de 
transcrição de 

gabarito  
prova objetiva 
(10 segundos) 

Tempo de 
execução para 

prova discursiva 

Tempo restante 
para leitura e 
execução de 

prova objetiva 

Tempo de 
execução de 

cada 
item/questão 
prova objetiva 

PGDF 
Certo ou errado 

200 itens 
- 5 horas 

(200 x 10s) 
33 minutos 

- 
4 horas e  

27 minutos 

1 minuto e  
20 segundos 

por item 

SEEDF 
Certo ou errado 

120 itens 
1 questão 4 horas 

(120 x 10s) 
20 minutos 

1 hora 
2 horas e  

40 minutos 

1 minuto e  
20 segundos 

por item 

CODHAB 
Certo ou errado 

120 itens 
- 3 horas 

(120 x 10s) 
20 minutos 

- 
2 horas e  

40 minutos 

1 minuto e  
20 segundos 

por item 

UDF 
Múltipla 
escolha  

60 questões 
1 questão 

4 horas e  
30 minutos 

(60 x 10s) 
10 minutos 

1 hora 
3 horas e  

20 minutos 

3 minutos e  
20 segundos 
por questão 

 

Considerando que 
são 5 alternativas 
(40 segundos por 

alternativa) 

PROCON-GO Múltipla 
escolha  

60 questões 
1 questão 4 horas 

(60 x 10s) 
10 minutos 

1 hora 
2 horas e  

50 minutos 

2 minutos e  
10 segundos 
por questão 

 

Considerando que 
são 5 alternativas 
(26 segundos por 

alternativa) 

BRB 

 



ENEM 
 

Concurso 
Prova 

objetiva 
Prova 

discursiva 
Tempo total  

Tempo de 
transcrição de 

gabarito  
prova objetiva 
(10 segundos) 

Tempo de 
execução para 

prova discursiva 

Tempo restante 
para leitura e 
execução de 

prova objetiva 

Tempo de 
execução de 

cada 
item/questão 
prova objetiva 

ENEM 
Múltipla 
escolha  

90 questões 
1 redação 

5 horas e 
30 minutos 

(90 x 10s) 
15 minutos 

1 hora 
3 horas e  

45 minutos 

2 minutos e  
30 segundos 
por questão 

 

Considerando que 
são 5 alternativas 
(30 segundos por 

alternativa) 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
(SEDUCE) 

 

Concurso Prova objetiva Tempo total  

Tempo de transcrição de 
gabarito  

prova objetiva 
(10 segundos) 

Tempo restante para 
leitura e execução de 

prova objetiva 

Tempo de execução de 
cada item/questão 

prova objetiva 

SEDUCE 
Múltipla escolha  

70 questões 
4 horas  

(70 x 10s) 
12 minutos 

3 horas e  
48 minutos 

2 minutos e  
15 segundos 
por questão 

 

Considerando que são 5 
alternativas 

(30 segundos por 
alternativa) 

 
 
 
 



COMPARATIVO DE COMPOSIÇÃO E NÚMERO DE PÁGINAS  
Questão de múltipla escolha  

Item de julgamento certo ou errado 
 

Concurso Público CODHAB  
Prova de 120 itens para julgamento certo ou errado 

Cargo: ANALISTA - ADMINISTRAÇÃO 

TOTAL DE PÁGINAS 6 
Tempo para leitura e execução de cada página (2:40) 

26 minutos e 30 segundos 
 

 
 



Concurso Público PROCON-GOIÁS / BRB 
Prova de 60 questões de múltipla escolha 

Cargo: FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

TOTAL DE PÁGINAS 14 
Tempo para leitura e execução de cada página (2:50) 

12 minutos e 10 segundos 
 

 
 



ENEM 
Prova de 90 questões de múltipla escolha 

TOTAL DE PÁGINAS 30 
Tempo para leitura e execução de cada página (3:45) 

7 minutos e 30 segundos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Concurso Público SEDUCE 
Prova de 70 questões de múltipla escolha 

Cargo: PROFESSOR NÍVEL III E ESPECIALIDADES 

TOTAL DE PÁGINAS 20 
Tempo para leitura e execução de cada página (3:48) 

11 minutos e 24 segundos 
 

 
 



CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO 
2 TURNOS  

 

TURNO MANHÃ (Prova de 4:00) 

Abertura de 
portões 

Fechamento de 
portões 

Início de  
prova 

Fim de  
prova  

7:15 8:15 8:30 12:30 
 

INTERVALO 
(Almoço e troca de sinalização) 

12:30 as 14:00 
 

TURNO TARDE (Prova de 4:00) 

Abertura de 
portões 

Fechamento de 
portões 

Início de  
prova 

Fim de  
prova  

14:15 15:15 15:30 19:30 




