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PROCESSO SELETIVO SEBRAE PIAUÍ Nº 01/2021 

ANEXO II – AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 
 

29/03/2021 
 

 

1ª ETAPA: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS – de caráter eliminatório e classificatório 

 
1. Serão convocados para esta etapa todos os candidatos que tiveram sua inscrição validada, ou 

seja, aqueles que concluíram o preenchimento do cadastro eletrônico e efetuaram o pagamento 

da taxa de inscrição. 
 

2. A avaliação de conhecimentos constará de prova objetiva e prova discursiva e abrangerá o 

conteúdo descrito em Conhecimentos Técnicos, conforme item 2. do Comunicado 01, sendo: 

 

a) Prova objetiva com 50 questões no valor de 75 pontos, sendo: 

Vagas – AN01 / AN03 / AN04 

       

Provas 
Nº de 

questões 
Peso de cada 

questão 
Total de 
pontos 

Português 15 1,0 15 

Raciocínio Lógico 05 1,0 05 

Informática 05 1,0 05 

Conhecimentos Técnicos 25 2,0 50 

Total 50  75 

 

Vagas – AN02 

       

Provas 
Nº de 

questões 
Peso de cada 

questão 
Total de 
pontos 

Português 15 1,0 15 

Raciocínio Lógico 10 1,0 10 

Conhecimentos Técnicos 25 2,0 50 

Total 50  75 
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b) Prova discursiva com 01 questão no valor de 25 pontos, cuja resposta deverá ser de acordo com o conteúdo 

específico, objetivando avaliar: 

 

Recursos de 
Linguagem 

Aspectos 
Argumentativos 

Estrutura do Texto 
Aspectos 

Gramaticais 
Conhecimento 

Técnico do Tema 

(04 pontos) (05 pontos) (04 pontos) (04 pontos) (08 pontos) 

✓ Clareza 
✓ Adequação e 

riqueza do 
vocabulário/ 
linguagem 

✓ Construção 
dos períodos 

✓ Aprofundamento e 
domínio do tema 

✓ Argumentação e 
criticidade 

✓ Uso de exemplos, 
dados, citações 

✓ Riqueza e 
consistência das 
ideias 

✓ Estruturação: 
introdução, 
desenvolvimento 
e conclusão 

✓ Adequação à 
proposta 

✓ Sequência de 
ideias 

✓ Ortografia. 
✓ Pontuação 
✓ Acentuação 
✓ Concordância 

nominal e 
verbal 

✓ Domínio do 
tema, tendo por 
referência o 
conteúdo 
programático de 
Conhecimentos 
Técnicos contido 
no Comunicado 
01 

 

3. Não serão fornecidas referências bibliográficas, materiais para consulta ou provas anteriores.   
 

4. Serão corrigidas as provas discursivas dos 15 (quinze) primeiros classificados na prova objetiva 

de conhecimentos, incluindo os empates. 
 

5. O candidato que não tiver a sua prova discursiva corrigida na forma do subitem anterior será, 

automaticamente, eliminado e não terá classificação alguma no Processo Seletivo. 
 

6. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 15 pontos na prova discursiva. 
 

7. Para participar da avaliação, os candidatos deverão providenciar equipamento de informática, 

com as especificações, que seguem:  
 

✓ Acesso à internet 

✓ Navegador: Mozila Firefox ou Google Chrome 

✓ Sistema Operacional: Apple ou Windows 

Obs: Não utilizar o sistema Linux, pois essa plataforma pode impedir o acesso à prova. 
 

8. O acesso à prova ocorrerá com login e senha individual, que será enviado pelo sistema eletrônico 

da prova, no e-mail cadastrado na inscrição, na data que antecede a avaliação. 
 

9. Após 1 hora do final da Avaliação de Conhecimentos será disponibilizado, no sistema eletrônico 

da prova, o gabarito individual, porém não será disponibilizado/publicado o caderno de questões, 

em respeito à legislação/direitos autorais. 
 

10. Demais informações inerentes à Avaliação de Conhecimentos constarão no Comunicado de 

convocação para essa etapa. 

 

Sebrae Piauí 


