PREFEITURA MUNICIPAL DE
ERVÁLIA/MG

CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2021

Auxiliar de Saúde Bucal ESF

Manhã
Tipo 1 - BRANCA
Organizadora:

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ESF
CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA
A lixeira
Um dia, quando lhe perguntarem onde é que nasceu, a
moça poderá responder, sorrindo: “na lixeira”. Pois realmente foi ali que a jogaram, entre cascas de banana e borra de
café, para que não vivesse; e foi dali que a retiraram, viva,
para que desse testemunho: até numa lixeira a vida pode
começar.
O suposto nascimento anterior, num quarto, não vale
para essa menina da rua Pedro América; ele se consumou na
clandestinidade, a contragosto da mãe, talvez sem que o pai
tivesse notícia, e mesmo sem que a mãe tivesse notícia do
pai. Não era desejado, não veio precedido de amor, mas de
vergonha, medo, angústia, recriminação. Quem nasce sob
tais condições negativas é como se não nascesse, e a lixeira
foi o instrumento providencial que ocorreu à mãe dessa
menina errada, para anular, em escala individual, o efeito da
explosão demográfica. Enquanto não se decide a construção
de crematórios para os que acabam regularmente, aí está,
para os que começam irregularmente, o incinerador do lixo
doméstico. Nem seria preciso queimar a menina, com os
demais detritos da casa. A morte viria logo – necessária,
oportuna, benfazeja.
Mas, naquele dia, a lixeira reagiu de forma imprevista,
abstendo-se de cumprir a missão que já tantas mães solteiras, desesperadas ou não, lhe confiaram. Ficou surda aos
argumentos sociais, morais e econômicos que demonstram
a inconveniência de salvar-se uma vida de origem equívoca
e de custeio incerto. Guardou a menina como lixeira pode
guardar, sem qualquer cuidado higiênico ou resquício de
conforto, mas guardou-a. Não lhe abafou o chorinho com o
desmoronamento de um pacote de restos de cozinha, ou a
queda de uma lata vazia de pessegada sobre a cabeça. Na
verdade, estimulou-a a chorar e bradar, dando-lhe ar pútrido
e temperatura de fornalha, para que melhor protestasse e
atraísse, pelo sofrimento revoltado, a atenção do faxineiro.
E chegou o faxineiro e tirou daquelas entranhas estranhas a recém-nascida, como o obstetra faz o parto. Estava
nascendo, na porcaria, uma criança; e outro menino não
nasceu, faz muito tempo, num cocho de comida de animais,
no estábulo, entre o farelo e o milho? A lixeira pode fazer as
vezes de maternidade, berçário moderno para a vida que
quer manifestar-se de qualquer modo e não encontra outra
saída. O obscuro humanitarismo, a piedade e a simpatia
dessa lixeira, não salvaram, criaram a vida. Foi lá que a
criança verdadeiramente nasceu, quando os seres humanos,
a ordem econômica e os últimos preconceitos lhe negaram
ou lhe impediram a existência.
A menina, mais tarde, poderá dizer com alegria
reconhecida: “devo a vida a uma lixeira, foi nela que vim ao
mundo”. E nós também devemos alguma coisa a essa lixeira:
a lição de respeito à vida.

Questão 01
Considerando a expressão destacada em “(...) e foi dali que
a retiraram, viva, para que desse testemunho: até numa
lixeira a vida pode começar.” (1º§), é possível inferir que,
para o autor, a circunstância de uma criança ter sobrevivido em uma lixeira se trata de um fato:
A) Trágico.
B) Inusitado.
C) Recorrente.
D) Comovente.

Questão 02
“A lixeira pode fazer as vezes de maternidade, berçário
moderno para a vida que quer manifestar-se de qualquer
modo e não encontra outra saída.” (4º§) A expressão assinalada significa:
A) As ocasiões; os momentos.
B) Ocasionalmente; de vez em quando.
C) De quando em quando; em alguns momentos ou situações.
D) Substituir temporariamente; servir para a mesma finalidade.

Questão 03
Em “Mas, naquele dia, a lixeira reagiu de forma imprevista,
abstendo-se de cumprir a missão que já tantas mães solteiras, desesperadas ou não, lhe confiaram.” (3º§), o termo
indicado revela ideia de:
A) Tempo.
B) Escolha.
C) Conclusão.
D) Contradição.

Questão 04
O advérbio é uma classe de palavras que costuma acompanhar os verbos, dando-lhes características. Ademais, também acompanham adjetivos e outros advérbios. Assinale a
afirmativa em que o termo evidenciado NÃO se refere a tal
classe gramatical.
A) “Pois realmente foi ali que a jogaram, (...)” (1º§)
B) “Foi lá que a criança verdadeiramente nasceu, (...)” (4º§)
C) “O suposto nascimento anterior, num quarto, não vale
para essa menina da rua Pedro América; (...)” (2º§)
D) “(...) ele se consumou na clandestinidade, a contragosto
da mãe, talvez sem que o pai tivesse notícia, e mesmo
sem que a mãe tivesse notícia do pai.” (2º§)

Questão 05
“Na verdade, estimulou-a a chorar e bradar, dando-lhe ar
pútrido e temperatura de fornalha, para que melhor protestasse e atraísse, pelo sofrimento revoltado, a atenção
do faxineiro.” (3º§) Considerando a conjuntura textual, o
termo indicado anteriormente significa:
A) Estragado; podre.
B) Grave; debilitado.
C) Deplorável; odioso.
D) Insuportável; mortificado.

(Carlos Drummond de Andrade. Caminhos de João Brandão. In Poesia e
Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. Com adaptações.)
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Questão 06
No fragmento “A morte viria logo – necessária, oportuna,
benfazeja.” (2º§), as expressões assinaladas podem ser
substituídas, sem mudança de sentido, por:
A) Acertada, incômoda, obscena.
B) Inexorável, intensa, desumana.
C) Inaceitável, malpropícia, contrária.
D) Inevitável, apropriada, conveniente.

Questão 07
Assinale, a seguir, a afirmativa transcrita do texto em que
ação verbal explicita um fato totalmente concluído.
A) “Estava nascendo, na porcaria, uma criança; (...)” (4º§)
B) “Mas, naquele dia, a lixeira reagiu de forma imprevista,
(...)” (3º§)
C) “A menina, mais tarde, poderá dizer com alegria reconhecida: (...)” (5º§)
D) “Nem seria preciso queimar a menina, com os demais
detritos da casa.” (2º§)

Questão 08
No excerto “E nós também devemos alguma coisa a essa
lixeira: a lição de respeito à vida.” (5º§), o sinal indicativo
de crase foi empregado adequadamente. No entanto, a
crase é facultativa em:
A) À noite a criança chorava desconsoladamente.
B) Caminhamos até à lixeira da rua Pedro América.
C) Esse problema chegou às autoridades do hospital.
D) Por favor, entregue a doação àquelas mães solteiras.

Questão 09
No fragmento “A menina, mais tarde, poderá dizer com
alegria reconhecida: ‘devo a vida a uma lixeira, foi nela que
vim ao mundo’.” (5º§), os dois-pontos têm como propósito:
A) Revelar uma hesitação.
B) Expor o ponto de vista do leitor.
C) Dificultar a compreensão do leitor.
D) Enfatizar uma convicção, uma opinião.

Questão 10
No que se refere a classes de palavras, assinale a associação
INADEQUADA.
A) “Quem nasce sob tais condições negativas é como se não
nascesse, (...)” – preposição
B) “E chegou o faxineiro e tirou daquelas entranhas
estranhas a recém-nascida (...)” – adjetivo
C) “Não lhe abafou o chorinho com o desmoronamento de
um pacote de restos de cozinha, (...)”– verbo
D) “Enquanto não se decide a construção de crematórios
para os que acabam regularmente, (...)” – conjunção
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 11
“Após modificações, o Projeto de Lei nº 2.337/2021 conhecido como ‘Reforma do Imposto de Renda’ foi aprovado na
Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado Federal
onde, caso seja autorizado, seguirá para sanção ou veto
presidencial. O projeto é de iniciativa do governo federal e
foi apresentado no final do mês de junho. Após tramitação
pela Câmara dos Deputados, muitos dispositivos propostos
no projeto inicial foram retirados ou alterados, e outros
dispositivos foram incluídos. A principal mudança para pessoas físicas é a correção da tabela de IR (Imposto de Renda)
dos rendimentos recebidos do trabalho.”
(Disponível em: https://webterra.com.br/2021/09/13/reforma-doimposto-de-renda-entenda-quais-sao-as-principais-mudancas/. Com
adaptações. Acesso em: 13/09/2021.)

Podemos afirmar que a correção da tabela de IR irá possibilitar a isenção de pessoas com ganhos até:
A) R$ 1.130,00
B) R$ 1.903,98
C) R$ 2.500,00
D) R$ 3.751,00

Questão 12
“Na sabedoria popular diz-se que ‘tudo que vai, volta’. Na
natureza, a semente germina e gera plantas, flores e frutos
que retornam a outras sementes. O ciclo da água mostra que
as águas dos rios deságuam no oceano que, por sua vez,
regula o clima e as chuvas que alimentam as nascentes dos
rios. Nesta mesma lógica está a economia circular como uma
das grandes prioridades para o setor empresarial: desenvolver processos produtivos que minimizem resíduos e restaurem sistemas naturais, valorizando a sociobiodiversidade e,
dessa forma, garantindo um futuro sustentável e de negócios promissores. Se o desenvolvimento sustentável nos demanda a tomada de decisão eficiente e inovadora, nesta
discussão quero trazer o diferencial para a economia circular: que ela incorpore o azul.”
(Ronaldo Christofoletti. Instituto do Mar da Universidade Federal de São
Paulo.)

Em relação à economia circular, é INCORRETO afirmar que:
A) Fomenta a desoneração dos investimentos em ciência,
tecnologia e inovação.
B) Baseia-se na ideia de que os resíduos são insumos para a
fabricação de novos produtos.
C) Exige uma alteração dos processos produtivos e da mentalidade, valores e cultura empresarial, que passam também por uma mudança da relação com os clientes e das
políticas públicas.
D) Considera-se que as empresas do setor marinho podem
estar vinculadas aos processos de origem do pescado,
resultando em uma aquicultura sustentável, ou seja, o
bem-estar animal e a pesca artesanal.
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Questão 13

Questão 15

“A ONU e seus parceiros no Brasil estão trabalhando para
atingir os ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’. São
17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os
principais desafios de desenvolvimento enfrentados por
pessoas no Brasil e no mundo. Os ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’ são um apelo global à ação para acabar
com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de
paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais
as Nações Unidas estão contribuindo, a fim de que possamos
atingir a Agenda 2030 no Brasil.”

“Assim como os cães, as vacas também podem ser ensinadas a
usarem o ‘tapetinho’. E, na Alemanha, um experimento tem
sido feito para tentar reduzir a emissão de gases poluentes.
Para tentar convencer as vacas a urinarem em um local específico, um grupo de pesquisadores da Universidade de
Auckland e do Instituto Federal de Pesquisa em Saúde Animal
da Alemanha, utilizaram uma técnica muito comum aplicada
pelos pais com seus filhos: oferecer doces como recompensa.
As vacas foram colocadas em curral especial, uma estrutura de
cercado verde no local correto, chamado de MooLoo, onde
receberam, depois de urinarem, um líquido doce, composto
principalmente por melaço. Já os animais que fizeram a
necessidade fora do cercado receberam um jato de água fria.”

(Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs)

Considerando os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, sabe-se que o objetivo de número 17 tem como princípio:
“fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável”. Considerando tal
objetivo, relacione adequadamente as colunas a seguir.
1. Finança.
2. Tecnologia.
3. Capacitação.
( ) Intensificar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada da qualificação em países em
desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais
para implementar todos os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.
( ) Consolidar a mobilização de recursos internos, através
do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para aprimorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas.
( ) Aprimorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular
regional e internacional e o acesso à ciência, tecnologia
e inovação; aumentar o compartilhamento da capacitação em planos mutuamente acordados, particularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de um
mecanismo de facilitação de tecnologia global.
A sequência está correta em
A) 3, 1, 2.
B) 1, 2, 3.
C) 2, 3, 1.
D) 3, 2, 1.

Questão 14
O Senac foi criado em 10 de janeiro de 1946, no Pós-Guerra,
quando o país despontava no desenvolvimento de suas
políticas educacionais e demandava soluções mais ágeis
para a formação de trabalhadores qualificados. Para viabilizar a atuação do Senac, foi definido que o empresariado
contribuiria para a Instituição com 1% do total de sua folha
de pagamento, o que ficou conhecido como “contribuição
social compulsória”. O Senac disponibiliza cursos presenciais e à distância, compreendendo os níveis de educação
profissional nas seguintes áreas, EXCETO:
A) Formação Inicial.
B) Formação Continuidade de Trabalhadores.
C) Educação Técnico-Profissional de nível médio.
D) Superior-Tecnológica com títulos de mestrado.

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ESF (M)

(Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/09/13/vac
as-sao-treinadas-para-fazerem-xixi-no-tapetinho-em-estudo-dereducao-de-gases-poluentes.ghtml. Acesso em: 13/09/2021. Adaptado.)

Em relação às emissões dos gases de efeito estufa oriundos
da agropecuária, analise as afirmativas a seguir.
I. A urina do gado, por conter nitrogênio quando misturada
às fezes, se transforma em amônia, causando diversos
problemas ambientais como a chuva ácida.
II. A amônia também pode ser convertida, por micróbios de
solo, em óxido nitroso, sendo considerado o terceiro gás
de efeito estufa mais danoso.
III. A pecuária bovina de corte é a responsável pelo maior
volume de emissões, com 69% do total relacionado à
agropecuária.
Está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA
Questão 16
“O Conselho de Saúde, no âmbito de atuação (Nacional,
Estadual ou Municipal), em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.”
(Conselho Nacional de Saúde: Ministério da Saúde.)

Considere que o Conselho de Saúde define a quantidade de
membros; um deles é composto por entidades e movimentos que representam os usuários e deverá obedecer ao
percentual de:
A) 20%
B) 30%
C) 40%
D) 50%
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Questão 17

Questão 19

“A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) vem sendo construída há muitas décadas por diversos setores da sociedade,
como aqueles vinculados aos movimentos sociais da saúde
e aos sindicatos progressistas, à militância estudantil, aos
professores e pesquisadores que atuam no entrecruzamento da Odontologia com a saúde coletiva, bem como por
equipes de saúde pública, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), pelo Conselho
Nacional de Saúde (CNS), por movimentos de profissionais e
por algumas gestões de entidades odontológicas.”

Considerando os Princípios e Diretrizes do Sistema Único
de Saúde (SUS), assinale o INCORRETO.
A) Permitir a participação da comunidade.
B) Preservar a autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.
C) Divulgar as informações sobre o potencial dos serviços de
saúde, bem como sua utilização pelo usuário.
D) Centralizar integralmente nas três esferas do governo,
com o intuito de manter a igualdade e a equidade em quaisquer atendimentos.

(GÓES; MOYSÉS. 2012.)

O Ministério da Saúde, em 2003, lançou a Política Nacional
de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente. Sobre essa
proposta, analise as afirmativas a seguir.
I. Os serviços são ofertados somente em Unidades de
Saúde da Família (USF).
II. Conta com Laboratórios Regionais de Prótese Dentária
(LRPD).
III. Possui conexão de ações e programas do Ministério da
Saúde exclusivamente em relação ao Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
Está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.

Questão 18
“O Brasil registrou neste sábado (11/09/2021) 667 mortes
por Covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de óbitos
chegando a 586.590 desde o início da pandemia. Com isso,
a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 468.
Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de –
31% e aponta tendência de queda. Os números estão no
novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa
sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/
2021/09/11/covid-19-brasil-registra-667-mortes-nas-ultimas-24-horase-chega-aos-586590-desde-o-inicio-da-pandemia.ghtml. Acesso em:
14/09/2021.)

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
quando uma nova doença é disseminada mundialmente
trata-se de uma pandemia. Diante do exposto, marque V
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) É causada pela epidemia, uma vez que é originada em
um local específico e se propaga para os continentes.
( ) As doenças endêmicas presentes em vários pontos do
Planeta, mesmo sendo estáveis, são consideradas e
tratadas como pandemia.
( ) A análise da intensidade e da celeridade da contaminação de uma determinada doença não é suficiente para
classificá-la.
A sequência está correta em
A) V, F, F.
B) V, V, V.
C) F, F, F.
D) F, V, V.
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ESF (M)

Questão 20
“A política de saúde para os povos indígenas é uma das
questões mais delicadas e problemáticas da ‘política indigenista’. Sensíveis às enfermidades trazidas por não-índígenas
e, muitas vezes, habitando regiões remotas e de difícil acesso, as populações indígenas são vítimas de doenças como
malária, tuberculose, infecções respiratórias, hepatite, doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras.”
(Disponível em:
https://pib.socioambiental.org/pt/Sa%C3%BAde_Ind%C3%ADgena.
Adaptado.)

O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI) é um
componente do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse sistema deverá ser, EXCETO:
A) Centralizado.
B) Hierarquizado.
C) Regionalizado.
D) Descentralizado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Questão 21
Após o processo de esterilização dos instrumentais odontológicos é necessário que os pacotes sejam armazenados de
maneira adequada para a manutenção da esterilidade. Em
relação a esta etapa, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Não se deve comprimir, torcer ou perfurar os pacotes.
B) Os pacotes devem ser submetidos ao mínimo manuseio.
C) Os materiais devem ser guardados em locais limpos, secos
e sob proteção da luz direta.
D) Não devem ser feitas limpeza e desinfecção do armário
onde os materiais estão armazenados.

Questão 22
Nos últimos anos, houve uma ampliação dos recursos humanos na odontologia com a inserção das categorias auxiliares, dentre elas a de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). É
possível afirmar que essa inserção levou a:
A) Acréscimo dos custos operacionais.
B) Aumento da produtividade do cirurgião-dentista.
C) Maior centralização das atividades no cirurgião-dentista.
D) Diminuição da qualidade técnica dos procedimentos executados.
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Questão 23

Questão 27

Observe a imagem a seguir.

O flúor, uma substância química que ajuda no fortalecimento do esmalte dos dentes, reduzindo, significativamente, a cárie, pode ser utilizado de forma sistêmica ou tópica.
São consideradas formas de uso tópico do flúor, EXCETO:
A) Creme dental.
B) Água de abastecimento.
C) Solução para bochecho.
D) Gel para uso profissional.

Questão 28

São brocas de baixa rotação utilizadas em tratamentos
endodônticos. Referem-se às brocas:
A) De Batt.
B) Transmetais.
C) Largo Peeso.
D) Gates Glidden.

“Para tratamento de um caso de gengivite, determinado
cirurgião-dentista optou por ensinar ao paciente uma técnica de escovação que conseguisse desorganizar as bactérias presentes na região subgengival.” Qual dessas técnicas
ele deverá ensinar?
A) Circular.
B) De Bass.
C) Horizontal.
D) De rolamento.

Questão 29
Questão 24
“Um paciente de 50 anos sofreu um acidente automobilístico e, durante o atendimento no hospital, foi constatada
uma fratura no osso da face onde estão situados os dentes
superiores.” Qual o nome desse osso?
A) Maxila.
B) Frontal.
C) Zigomático.
D) Mandíbula.

Questão 25
“Durante o atendimento odontológico de um adulto com
25 anos, o cirurgião-dentista analisou uma radiografia
panorâmica e percebeu que já haviam sido extraídos 3
terceiros molares do paciente, mas ainda faltava o do lado
inferior esquerdo.” Considerando o sistema de notação
ISO/FDI, esse dente é conhecido como:
A) 18
B) 28
C) 38
D) 48

Questão 26

“Determinado cirurgião-dentista está realizando uma restauração em resina, cavidade com profundidade média, no
primeiro molar superior direito.” Qual a sequência correta
de uso dos materiais odontológicos?
A) Ácido fosfórico 37%; cimento de hidróxido de cálcio; adesivo; e, resina.
B) Adesivo; cimento de hidróxido de cálcio; ácido fosfórico
37%; e, resina.
C) Cimento de hidróxido de cálcio; adesivo; ácido fosfórico
37%; e, resina.
D) Cimento de hidróxido de cálcio; ácido fosfórico 37%;
adesivo; e, resina.

Questão 30
“As luvas _____________ são destinadas a procedimentos
invasivos, nos quais há exposição de tecido conjuntivo. São
esterilizadas; e, sempre que usadas, devem ser descartadas.” Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
A) vinílicas
B) nitrílicas
C) cirúrgicas
D) de procedimento

“A _______________ é uma doença dinâmica, mediada
pelo biofilme, modulada pela dieta, multifatorial e não
transmissível, que resulta na perda mineral líquida dos
tecidos duros dos dentes.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) gengivite
B) periodontite
C) cárie dentária
D) gengivite ulcerativa necrosante
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INSTRUÇÕES
É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

ponta grossa.
É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras e/ou
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad,
tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer
modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre
tais equipamentos.
Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 30 (trinta)
questões para os cargos de nível médio e médio técnico e 25 (vinte e cinco) questões para os cargos de nível fundamental
incompleto.
Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou,
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação.
As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos nível fundamental incompleto e nível médio e médio técnico e 4
(quatro) horas para os cargos de nível superior. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas
para o Cartão de Respostas (Gabarito).
As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de Respostas
(Gabarito) devidamente assinado em local específico.
Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da
Inscrição ou em qualquer outro meio.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá
levar consigo o seu Caderno de Provas.
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local
de aplicação das provas antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação e pelo Coordenador da Unidade
de Provas, para posterior análise a ser realizada pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das
16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três)
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo
candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

