
Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro 

EDITAL DO LIX CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS 
DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CADERNO DE QUESTÕES DA 

PROVA ESCRITA E PRÁTICA 

REMOÇÃO 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

O candidato receberá do fiscal: 

Um Caderno de Questões contendo as questões da Prova Escrita e Prática. 

Um Caderno de Resposta Definitivo da Prova Escrita e Prática contendo 21 (vinte e uma) folhas, ou seja, 2 (duas) 

destinadas aos dados pessoais do candidato e as instruções da prova, 2 (duas) destinadas ao Rascunho da 

Dissertação; 2 ( duas) destinadas ao Texto Definitivo da Dissertação; 2 (duas) Rascunho da Prova Prática; 6 

(seis) folhas para o Texto Definitivo – Prova Prática; 2 (duas) folhas Rascunho para a Prova Discursiva das 

questões e 5 (cinco) folhas para o Texto Definitvo para cada questão (5). 
Para realização da Prova Escrita e Prática, o candidato receberá caderno específico, no qual redigirá com caneta de 

tinta azul ou preta. 
A Prova Escrita e Prática deverá ser escrita à mão, em letra legível, não sendo permitida a interferência e/ou a 

participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. 

Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Cetro Concursos, devidamente treinado, que deverá 

escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá ditar integralmente o texto, especificando oralmente a grafia das 

palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação. 
A Prova Escrita e Prática não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro lugar que não seja o cabeçalho do 

Caderno de Resposta Definitivo da Prova Escrita e Prática, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de ser 

anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, 

acarretará a anulação da Prova Escrita e Prática. 
Na Prova Prática, assine a Peça como TÍCIO MERIUS. 

Somente será permitida, na Prova Escrita e Prática, a consulta à legislação não comentada ou anotada, vedada a 

utilização de obras que contenham formulários, modelos e anotações pessoais, inclusive apostilas. 
A Prova Escrita e Prática terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para elaboração e transcrição do texto 

para o Caderno de Resposta Definitivo da Prova Escrita e Prática. 
O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, 

entregando ao fiscal o Caderno de Resposta Definitivo da Prova Escrita e Prática e podendo levar o Caderno de 

Questões da Prova Escrita e Prática. 
O texto transcrito nos espaços destinados ao Texto Definitivo da Prova Escrita e Prática será o único documento válido 

para avaliação. 
Para rascunho, utilize o espaço destinado a ele, que é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de 

avaliação. 
Qualquer dúvida, chame o fiscal de sala. 
Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará 

um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, 

antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação 

descrita, se for detectado que o candidato estava portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, ele será eliminado 

automaticamente do concurso. 
Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização 

das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não podendo utilizar os sanitários. 
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