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Olá, caro aluno.
Com muita alegria iniciamos uma nova fase no Exponencial Concursos,
disponibilizando uma série de simulados online para nossos alunos se
prepararem cada vez melhor.
Nossos simulados são 100% revisados e comentados por
professores de nossos cursos, buscando equilibrar o nível de cobrança ao
que é esperado para cada concurso.
Os alunos do Coaching Exponencial possuem acesso gratuito a este
simulado. Para conhecer mais sobre o Coaching Exponencial, visite:
http://www.exponencialconcursos.com.br/coaching/
Os assinantes do nosso Sistema de Questões podem visualizar os
comentários dos professores inclusive nos simulados gratuitos. Confira
nossos planos a partir de R$ 10,00/mês. Acesse nosso sistema e resolva até
50 questões por dia gratuitamente:
http://www.exponencialconcursos.com.br/questoes/main/resolver_questoes
E não deixe de estudar pelos cursos do Exponencial, 100% focados
e esquematizados, para um APRENDIZADO RÁPIDO E EFICAZ:
http://www.exponencialconcursos.com.br/concurso/trf-2a-regiao-rj-es/

 Sobre este Simulado:
Preparamos este Simulado nos moldes da prova que você deverá fazer,
selecionando questões de bancas e provas similares ao que possivelmente
será cobrado.
Algumas observações acerca do simulado são importantes:




Baseamos a montagem do simulado no edital divulgado e
selecionamos questões de forma a treinar nossos alunos da
melhor maneira possível.
Algumas questões foram retiradas de provas recentes da banca
organizadora. Para alunos mais experientes, pode ser algo
repetitivo. Pedimos que dê um feedback a respeito deste quesito
em particular, para aprimorarmos o trabalho para os próximos
simulados. Algumas questões, no entanto, foram adaptadas e,
apesar de parecidas, serão inéditas para todos.

 Padrão da Prova
No link abaixo temos a análise completa do edital e do que será
cobrado na prova. Nosso simulado retrata exatamente o que está previsto no
edital. Veja:
www.exponencialconcursos.com.br
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http://www.exponencialconcursos.com.br/trf-2a-regiao-rj-es-editaldivulgado-salario-10mil/

 Orientações para fazer o Simulado:
O objetivo do simulado que estamos lhe enviando é ser algo muito
próximo ao que encontrará no dia da prova. Para isto, é importante que tome
algumas medidas:





















Imprima os arquivos em folha A4, frente e verso, em
Preto e Branco.
Ao receber os arquivos, abra-os, mas não navegue por suas
páginas. Mantenha-os abertos apenas na 1ª página enquanto os
imprime. Evite ler a prova antes de realizá-la.
Você receberá o cartão-resposta. Preencha-o. É um excelente
treino para você!
Se for possível, peça para outra pessoa imprimir os arquivos
para você, seguindo as instruções aqui enviadas.
Grampeie as folhas da prova e não as solte. Isto atrapalha
e será assim mesmo no dia da prova.
Utilize o mesmo tempo de prova que terá no concurso,
sem pausas. Respeite estritamente esta regra. Caso não
use o cartão de respostas para marcação, reduza 25
minutos do seu tempo de prova.
Este simulado engloba todas as matérias de Conhecimentos
Gerais e Específicos, previstas no edital e aplicável aos cargos
de Analista Judiciário – Contadoria – Área Apoio
Especializado.
Em nosso simulado, a matéria chamada Direitos Difusos e
Coletivos aborda o tema previsto no edital sob o título de Noções
de Sustentabilidade e Acessibilidade.
Montamos este simulado com a aplicação de 60 questões
e duração de 4 horas.
Geramos um arquivo apenas, com todas as questões da prova,
na ordem prevista.
Não pare o relógio em hipótese alguma. Se não der tempo
de terminar a prova, marque as respostas do jeito que der
e confira depois o resultado como se fosse uma situação
real de prova.
Busque um local isolado, de preferência em uma biblioteca ou
sala de estudos, para fazer a prova. Certifique-se de que não
será interrompido neste local em hipótese alguma.
Tente escolher um local de prova até o qual terá de se deslocar
de sua casa gastando pelo menos 15 minutos.
Inicie a prova no mesmo horário em que fará no dia do concurso.
www.exponencialconcursos.com.br
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Não consulte absolutamente nada durante a prova.
Se for possível pedir apoio a alguma pessoa, não use relógios e
peça para que o/a avise do horário a cada 30 minutos. Nos
últimos 30 minutos, peça-lhe que o/a avise a cada 10 minutos.
Desligue seu celular. Não o atenda ou mexa nele em
hipótese alguma durante o simulado.
Revise seus resumos nos dias anteriores à prova, tanto quanto
lhe for possível, tal qual o fará na véspera de prova.
Não utilize rascunho ou outro meio para resolver as questões,
restrinja-se apenas às folhas da prova.
Faça o simulado apenas usando caneta azul ou preta. Não
use lápis, borracha, lapiseira, etc. 1

É importante ter a consciência de que cumprir os itens sugeridos acima
é vital para desenvolver a experiência de prova e para aferir seus resultados
da melhor forma possível, visando atingir o objetivo de sua aprovação.

 Orientações após o Simulado:
Após fazer o simulado, consulte o gabarito e verifique seu resultado –
ele está disponível no mesmo link que usou para download das provas.
E não deixe de informar seu resultado em nosso site para participar do
ranking deste simulado! Para isto, basta fazer o login em nosso site e clicar
no link ‘Minha conta’:

Em seguida, serão mostrados os seus cursos, inclusive este simulado,
clique no nome dele.

1

Recomendamos fortemente que os itens marcados em negrito sejam cumpridos. No caso dos demais,
trata-se de uma sugestão para que você tire maior proveito deste simulado.

www.exponencialconcursos.com.br
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Clique em seguida em ‘Acessar o Simulado’ (abaixo).

Você será levado ao nosso Sistemas de Questões Online, onde poderá
visualizar todos os simulados disponíveis, inclusive este.
Aconselhamos que faça o download da prova a partir do botão
‘Imprimir’, mostrado na tela abaixo. O mesmo vale para o gabarito e o
Caderno de Respostas.
Note que no lado direito da tela abaixo aparece a informação dos seus
últimos resultados informados:

www.exponencialconcursos.com.br
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Basta clicar em ‘Informar Resultado’ (último dos botões de cada
simulado) e você poderá informar o resultado aferido para participar do
ranking:

Após informar o resultado, basta clicar no botão ‘Ranking’ do simulado
para visualizar sua posição relativa:

Dica importante: caso não deseje que seu nome verdadeiro seja
mostrado no ranking, edite seu perfil no site para incluir um Apelido!
E se você adquiriu um simulado pago, é assinante do Sistema
de Questões ou é aluno do Coaching Exponencial: basta clicar no
botão ‘Resolver Agora’ de cada Simulado e poderá visualizar os
comentários de cada questão!!
Por fim, confira as questões e entre em contato pelo Fale Conosco de
nosso site se precisar esclarecer qualquer ponto acerca deste simulado.

Bons estudos!!
Equipe Exponencial Concursos
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