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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A dor de nunca saber o bastante 
 

Como toda ansiedade, a angústia típica de nosso tempo 
machuca. Seu componente de irracionalidade é irrelevante para 
quem se sente mal. O escritório de estatísticas da Inglaterra 
divulgou uma pesquisa que é ao mesmo tempo um diagnóstico. 
Cerca de um sexto dos ingleses entre 16 e 74 anos se sente 
incapaz de absorver todo o conhecimento com que esbarra no 
cotidiano. Isso provoca tal desconforto que muitos apresentam 
desordens neuróticas.  

O problema é mais sério entre os jovens e as mulheres. 
Quem foi diagnosticado com a síndrome do excesso de infor-
mação tem dificuldade até para adormecer. O sono não vem, 
espantado por uma atitude de alerta anormal da pessoa que 
sofre. Ela simplesmente não quer dormir para não perder tempo 
e continuar consumindo informações. Os médicos ingleses desco-
briram que as pessoas com quadro agudo dessa síndrome são 
assoladas por um sentimento constante de obsolescência, a sen-
sação de que estão se tornando inúteis, imprestáveis, ultrapassa-
das. A maioria não expressa sintomas tão sérios. O que as perse-
gue é uma sensação de desconforto – o que já é bastante ruim.  

O excesso de informação não escolhe idade nem sexo.  
A paulista Renata Gukovas, de 13 anos, sabe exatamente o 

que é isso. Ela vai à escola, estuda japonês e inglês, joga basquete 
e handebol e participa de competições de matemática. “O que 
me falta na vida? Tempo. Queria que o dia tivesse trinta horas.”  

O americano Richard Saul Wurman, autor dos livros “Ansie-
dade de Informação” e “Ansiedade de Informação 2”, neste 
último, sugere que as pessoas encarem o mundo como um 
grande depósito de material de construção. E o que fazer com a 
matéria-prima? Ora, diz ele, seja um arquiteto de sua própria 
catedral de conhecimento. A arma para isso é a “ignorância pro-
gramada”, ou seja, a escolha criteriosa do que se quer absorver. 

O resto deve ser deixado de lado, como o compositor que 
intercala pausas de silêncio entre as notas para que a música faça 
sentido aos ouvidos. “A ansiedade de informação é o buraco negro 
que existe entre os dados disponíveis e o conhecimento. É preciso 
escapar dela”, observa Wurman. Ou, ao menos, não deixar que ela 
assuma proporções dolorosas para quem precisa ultrapassá-la no 
dia a dia.  

(Cristiana Baptista. A dor de nunca saber o bastante. Veja: Compor-
tamento. Em: 05/09/2001. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Considerando as informações textuais, é possível inferir 
que a angústia que vivemos hoje em dia causa sofrimento, 
pois: 
A) O ser humano perde a sua razão devido à desordem insti-

tuída. 
B) A intelectualidade humana torna o ser humano descontente 

e insatisfeito. 
C) Refere-se a uma ansiedade que se caracteriza por dese-

quilíbrios e desordenações. 
D) Certifica a inabilidade do homem em assimilar o conheci-

mento essencial ao seu dia a dia. 

Questão 02 
De acordo com as informações textuais, é possível afirmar 
que: 
A) A classe social está continuamente ligada ao exagero e ao 

acúmulo de informações. 
B) A ânsia pela obtenção de informação pode levar à insta-

bilidade de necessidades habituais. 
C) Pessoas imaturas têm mais disponibilidade à desordem 

emocional devido ao excesso de conhecimentos. 
D) A ansiedade pelo consumo de informação trata-se de um 

problema que atinge, exclusivamente, jovens e mulheres. 
 

Questão 03 
Em “Os médicos ingleses descobriram que as pessoas com 
quadro agudo dessa síndrome são assoladas por um senti-
mento constante de obsolescência, a sensação de que estão se 
tornando inúteis, imprestáveis, ultrapassadas.” (2º§), é possível 
inferir que o uso sequencial de tais adjetivos denota: 
A) A intenção de suavizar informações displicentes. 
B) A progressão de expressões que produz efetivas contradições. 
C) A gradação das informações que faz com que a ideia se 

acentue. 
D) Ideias que, dentro do contexto literal, expressam críticas 

e opiniões. 
 

Questão 04 
Considerando o excerto “A arma para isso é a ‘ignorância 
programada’, ou seja, a escolha criteriosa do que se quer 
absorver.” (5º§), é possível depreender que a expressão 
“ignorância programada” é designada como uma “arma” 
pois:  
A) Enfatiza uma argumentação de fatos da realidade observável. 
B) Expõe importância no tratamento da síndrome do excesso 

de informação. 
C) O tratamento para tal síndrome é agressivo e requer dis-

ciplina para tratar desse mal. 
D) Demonstra a relutância de determinadas pessoas reco-

nhecerem que têm tal patologia. 
 

Questão 05 
Considerando a importância do emprego de elementos 
coesivos, em “Ela simplesmente não quer dormir para não 
perder tempo e continuar consumindo informações.” (2º§), 
o termo grifado corresponde a: 
A) Pessoa que sofre. 
B) Atitude de alerta anormal. 
C) A paulista, Renata Gukovas. 
D) Síndrome do excesso de informação. 
 

Questão 06 
No trecho “Seu componente de irracionalidade é irrelevante 
para quem se sente mal.” (1º§), a expressão evidenciada pode 
ser substituída, sem alteração semântica, por: 
A) Grave. 
B) Doentio. 
C) Comovente. 
D) Insignificante. 
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Questão 07 
Considerando que o adjetivo é uma classe de palavras que 
atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica 
suas qualidades e estados, assinale a expressão destacada 
que NÃO se refere a tal classe gramatical. 
A) “O problema é mais sério entre os jovens e as mulheres.” 

(2º§) 
B) “Como toda ansiedade, a angústia típica de nosso tempo 

machuca.” (1º§) 
C) “O sono não vem, espantado por uma atitude de alerta 

anormal da pessoa que sofre.” (2º§) 
D) “Ou, ao menos, não deixar que ela assuma proporções dolo-

rosas para quem precisa ultrapassá-la no dia a dia.” (6º§) 
 

Questão 08 
Em “Ela vai à escola, estuda japonês e inglês, joga basquete e 
handebol e participa de competições de matemática.” (4º§), o 
sinal indicativo de crase foi aplicado adequadamente. No en-
tanto, seu uso é facultativo em: 
A) Peça isso à Renata Gukovas. 
B) O médico se referiu às pessoas de boa memória. 
C) Desobedeci às limitações de informações diárias. 
D) A sua mente estava à mercê de excesso de informações. 
 

Questão 09 
No trecho “O que as persegue é uma sensação de desconforto 
– o que já é bastante ruim.” (2º§), o travessão foi empregado 
para: 
A) Encerrar um período. 
B) Sugerir uma indagação. 
C) Anunciar um esclarecimento. 
D) Enfatizar o ponto de vista do leitor. 

 
Questão 10 
Levando em consideração que sujeito é o elemento que 
pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo de uma frase, 
assinale a afirmativa transcrita do texto que evidencia sujeito 
elíptico. 
A) “Queria que o dia tivesse trinta horas.” (4º§) 
B) “O excesso de informação não escolhe idade nem sexo.” 

(3º§) 
C) “A paulista Renata Gukovas, de 13 anos, sabe exatamente o 

que é isso.” (4º§) 
D) “O escritório de estatísticas da Inglaterra divulgou uma 

pesquisa que é ao mesmo tempo um diagnóstico.” (1º§) 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 11 
O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, voltou a ameaçar 
a Suécia e a Finlândia com um bloqueio à adesão dos dois 
países à Otan menos de 48 horas depois do acordo entre os 
três países. Desde meados de maio, Ancara bloqueia o pro-
cesso de adesão dos dois países, acusando-os de proteger 
combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Cur-
distão (PKK) e das Unidades de Proteção do Povo (YPG), que 
considera organizações terroristas. 

(Disponível em: www.noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/ 
2022/06/30/erdogan-volta-a-ameacar-suecia-e-finlandia-com-

bloqueio-a-ingresso-na-otan.htm. Acesso em: 30/06/2022. Adaptado.) 
 

Sobre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Considerado um organismo supranacional com o objetivo 

de garantir a segurança de seus países-membros por meio 
de ações específicas. 

II. É aludida à polarização política, principalmente na Europa, 
que depreendeu ao longo da segunda metade do século XX. 

III. O Brasil é uma país-membro da Otan desde 2019, garan-
tindo que o país seja defendido pela entidade em caso de 
conflito. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) II e III. 
 

Questão 12 
São consideradas as principais características da economia 
Brasileira, EXCETO: 
A) A economia circular é um modelo econômico estratégico 

focado na coordenação dos sistemas de produção e con-
sumo em circuitos fechados que visa reduzir, reutilizar, recu-
perar e reciclar materiais e energia. 

B) Os cinco principais setores com maior participação no valor 
da indústria de transformação são os segmentos de alimen-
tos, derivados de petróleo e biocombustíveis, químicos, me-
talurgia e veículos automotores. 

C) A dependência das tecnologias dos países desenvolvidos 
denota fragilidade econômica; os planos e projetos gover-
namentais estão voltados para a viabilização do desenvolvi-
mento industrial e tecnológico e aumento da expectativa dos 
investidores internacionais. 

D) O setor primário é dividido em atividades de agricultura, 
pecuária, extrativismo vegetal, mineração, caça e pesca; 
sendo responsável por cerca de 27% do PIB brasileiro que 
utiliza o solo para o cultivo de vegetais e a criação de animais 
como bovinos, caprinos, equinos, ovinos e suínos. 

 

Questão 13 
Sobre o abuso sexual, marque V para as afirmativas ver-
dadeiras e F para as falsas. 
(     ) O estupro é considerado o tipo mais grave de abuso sexual, 

ocorre de forma constrangedora e sem consentimento. 
(     ) O voyeurismo é o ato de observar fixamente práticas 

sexuais ou órgãos genitais de outras pessoas quando 
elas não desejam ser vistas, obtendo satisfação sexual. 

(     ) Considera-se estupro de vulnerável quando a vítima tem 
menos de 14 anos. Mesmo que haja consentimento no 
ato sexual ou demais práticas abusivas (como carícias), a 
Lei julga o caso como estupro de vulnerável. 

(     ) O estupro marital ocorre quando o marido ou cônjuge 
obriga a esposa a fazer sexo com ele, usando de violência 
física e psicológica. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) V, F, F, V. 
C) F, V, F, F. 
D) V, V, F, F. 
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Questão 14 
O Conjunto Moderno da Pampulha, situado em uma das regiões 
mais tradicionais de Belo Horizonte (MG), recebeu o título de 
Patrimônio Mundial durante a 40ª Reunião do Comitê do Pa-
trimônio Mundial, que aconteceu em Istambul (Turquia), no dia 
16 de julho de 2016. A Pampulha é o primeiro bem cultural a 
receber o título de Paisagem Cultural do Patrimônio Moderno. 

(Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/820/. 
Adaptado.) 

 

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha foi idealizado por 
Juscelino Kubitschek, que contratou o promissor arquiteto: 
A) Burle Marx. 
B) Oscar Niemeyer. 
C) Alfredo Ceschiatti. 
D) Cândido Portinari. 
 

Questão 15 
Leite entre R$ 7 e R$ 10 chama atenção  

dos consumidores e gera memes 
 

A alta no preço do leite longa vida se tornou um dos assuntos 
mais comentados nas redes sociais depois que o litro passou a 
ser encontrado nos mercados e padarias do Brasil entre R$ 7 e 
R$ 10 nas últimas semanas. Em relação ao campo, o aumento 
tem a ver com a menor oferta e com o fenômeno La Niña, entre 
outros pontos, diz o Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea). 

(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/ 
2022/06/29/leite-entre-r-7-e-r-10-chama-atencao-dos-consumidores-e-gera-

memes-veja-motivos-da-alta.ghtml. Acesso em: 30/06/2022. Adaptado.) 
 

São considerados os principais estados produtores de leite 
no Brasil, EXCETO: 
A) Goiás. 
B) Paraná. 
C) Minas Gerais. 
D) Espírito Santo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 16 
Sobre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
quanto às atribuições comuns no âmbito administrativo no 
Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir. 
I. Administrar os recursos orçamentários e financeiros des-

tinados, em cada ano, à saúde. 
II. Realizar operações externas de natureza financeira de 

interesse da saúde autorizadas pelo Senado Federal. 
III. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes 

e Derivados. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) II e III, apenas. 

 

Questão 17 
O conceito amplo da saúde não somente enfatiza a caracterís-
tica multidimensional da saúde, mas também a existência de 
saúde positiva e, com isso, prioriza a promoção da saúde. A 
Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde (1986) declara que, 
para alcançar um estado de bem-estar físico, mental e social, ou 
seja, de qualidade de vida, o indivíduo e a população devem ter 
a capacidade de identificar e realizar aspirações, satisfazer ne-
cessidades e mudar ou adaptar-se ao ambiente. A saúde, por-
tanto, é vista como um recurso para a vida cotidiana e não como 
o objetivo de viver. 

(Ministério da Saúde. Disponível em: bvsms.saude.gov.br. Adaptado.) 
 

A Carta de Ottawa orienta a resposta social para as ne-
cessidades de saúde das populações em função da ação 
sobre cinco áreas, dentre as ações propostas, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. Formulação de políticas públicas saudáveis. 
2. Fortalecimento de ações comunitárias. 
3. Criação de redes de apoio social, físico, econômico, cultu-

ral e espiritual. 
(     ) Estabelecer as condições que produzam um impacto posi-

tivo sobre a saúde em tempos de rápidas mudanças e 
adaptações sociais, tecnológicas e laboratoriais. 

(     ) Promover a participação da indústria, dos meios de comu-
nicação e dos grupos comunitários no estabelecimento de 
prioridades e tomada de decisões que afetam a saúde 
coletiva. 

(     ) Garantiu que as políticas setoriais contribuam com o de-
senvolvimento de condições favoráveis para promover a 
saúde. Desde a escolha de alimentos saudáveis, evitar o 
uso de álcool e o tabagismo, até o favorecimento da dis-
tribuição equitativa do ingresso econômico, promoção da 
equidade de gênero e aceitação da diversidade. 

A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1. 
B) 1, 2, 3. 
C) 2, 3, 1. 
D) 1, 3, 2. 

 
Questão 18 
O conhecimento epidemiológico sobre as doenças possibilita 
categorizá-las e obter uma medida de proteção de acordo com 
a sua importância e possibilidade de prevenção. A compreensão 
da história natural de uma doença nos permite prevenir e, 
portanto, dá a possibilidade de intervir efetivamente sobre ela. 
A prevenção é classificada em quatro categorias ou níveis con-
catenadas com as diferentes fases de desenvolvimento das 
doenças. “Voltada a limitar a incidência de doenças mediante o 
controle de suas causas e fatores de risco envolve medidas de 
proteção da saúde, em geral, através de esforços pessoais e 
comunitários; a imunização, a pasteurização do leite, a cloração 
da água, o uso de preservativos ou a modificação de fatores e 
comportamentos de risco.” As informações se referem ao se-
guinte tipo de prevenção: 
A) Primária. 
B) Secundária. 
C) Terciária. 
D) Primordial. 

 



     

 

      
                                                      5 

        
FUNÇÃO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL – ESB (T) 

PROCESSO SELETIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ/MG 
 

𑄦 

Questão 19 
A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de assis-
tência dentro do sistema de saúde, caracterizando-se pela lon-
gitudinalidade e integralidade nas ações, acrescida da coor-
denação da assistência, da atenção centrada na pessoa e na 
família, da orientação comunitária das ações e da existência de 
recursos humanos com atitude cultural.  

(Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde – CaSAPS – 
Ministério da Saúde. Brasil.) 

 

O serviço de APS deve ser capaz de integrar todo o cuidado 
que o cidadão recebe nos diferentes níveis do sistema de 
saúde. Trata-se do seguinte atributo da Atenção Primária à 
Saúde: 
A) Integralidade. 
B) Coordenação. 
C) Longitudinalidade. 
D) Acesso (primeiro contato). 

 
Questão 20 
Sobre as ações de vigilância em saúde, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Discutir e acompanhar os casos de violências (domés-

tica, sexual e/ou outras violências) em parceria com 
outros setores. 

(     ) Emitir atestados médicos e laudos, incluindo declara-
ção de óbito, quando solicitados e indicados. 

(     ) Identificar e acompanhar adultos, idosos, crianças e ado-
lescentes inscritos em programas de assistência social ou 
benefícios sociais. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, V, F. 
C) F, F, F. 
D) V, F, V. 
 

CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO 
 

Questão 21 
“_______________ é a parte do periodonto que, em um 
paciente saudável, não é clinicamente visível, pois ele normal-
mente recobre toda a superfície radicular, externamente à 
camada granulosa de Tomes na dentina, que não é exposta na 
cavidade oral saudável.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior.  
A) Gengiva 
B) Esmalte 
C) Cemento 
D) Ligamento periodontal 
 

Questão 22 
Os incisivos centrais superiores permanentes irrompem entre 
os 7 e os 8 anos de idade, com a conclusão da raiz aos 10 anos 
a partir do fechamento do forame apical. Sobre tais dentes, é 
correto afirmar que: 
A) Possuem duas raízes. 
B) Normalmente possuem dois canais radiculares. 
C) São os menores dentes entre todos os incisivos. 
D) No sistema de notação ISO/FDI são representados pelos 

números 11 e 21. 

Questão 23 
“Estrutura presente na boca que se estende da junção dos 
palatos duro e mole até a mandíbula, posteriormente ao úl-
timo dente inferior, alongando-se quando a boca abre. Re-
veste uma estrutura fibrosa profunda que separa a bochecha 
da faringe.” Diante do exposto, é correto afirmar que se trata 
da(s): 
A) Úvula. 
B) Papila retromolar. 
C) Prega pterigomandibular. 
D) Rugas palatinas transversas. 
 

Questão 24 
Os cimentos de ionômero de vidro são versáteis e têm várias 
indicações na dentística e em outras áreas, como endodontia, 
ortodontia, cirurgia e prótese. Esse material também tem sido 
cada vez mais empregado em odontopediatria e saúde pública, 
pois está diretamente relacionado com a promoção de saúde. 
Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Não liberam flúor. 
B) Podem ser utilizados como selantes. 
C) Esses cimentos se aderem ao dente. 
D) Normalmente são comercializados na forma de pó e líquido. 
 

Questão 25 
De acordo com a legislação brasileira, Equipamento de Prote-
ção Individual (EPI) é todo dispositivo ou produto, de uso 
individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no traba-
lho. Sobre os EPIs utilizados em odontologia, assinale a afirma-
tiva correta. 
A) As luvas devem ter formato anatômico, boa resistência, assim 

como devem fornecer conforto e destreza ao usuário, confe-
rindo maleabilidade e nenhuma flexibilidade. 

B) O jaleco deve ter mangas longas, punhos fechados, gola alta, 
tecido confortável e alcançar até a altura dos joelhos, sendo 
utilizado exclusivamente em ambiente ambulatorial. 

C) Os protetores faciais são dispositivos de proteção da face 
contra o impacto de objetos pontiagudos ou respingos/bio-
aerossóis, mas não protegem quanto à transmissão aérea de 
micro-organismos e inalação de agentes e substâncias quí-
micas. 

D) As máscaras e respiradores são equipamentos de segu-
rança que promovem uma barreira contra a inalação/in-
gestão de bioaerossóis (gotículas e/ou aerossóis); prote-
gendo a região da boca, mas não do nariz, além de prote-
ger o paciente das partículas de saliva provenientes do 
profissional ao falar. 

 
Questão 26 
Durante um exame clínico, determinado cirurgião-dentista 
solicitou que o paciente movimentasse a mandíbula para 
frente com os incisivos inferiores tocando a face palatina 
dos incisivos superiores. Tal movimento denomina-se: 
A) Protusão. 
B) Lateralidade. 
C) Oclusão cêntrica. 
D) Máxima intercuspidação. 
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Questão 27 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

Diante do exposto, é correto afirmar que se trata do filme 
utilizado para a radiografia: 
A) Oclusal. 
B) Extraoral. 
C) Periapical. 
D) Panorâmica. 

 
Questão 28 
Determinada criança brincava com seus colegas durante o horá-
rio do recreio quando, acidentalmente, caiu e bateu com a boca 
no chão; nesse momento, seu incisivo central superior saiu por 
completo de sua boca. Felizmente, o técnico em saúde bucal 
que estava na escola conseguiu armazenar o dente da criança 
em meio líquido e, posteriormente, acionou um dentista que, 
imediatamente, atendeu a criança e fez o reimplante do dente. 
Considerando a situação hipotética, é correto afirmar que o tipo 
de lesão que ocorreu com tal criança foi a:  
A) Avulsão. 
B) Luxação. 
C) Intrusão.  
D) Concussão.  
 

Questão 29 
Uma das ações para a prevenção da cárie e das doenças pe-
riodontais é a realização de uma técnica correta de escovação. 
A utilização de uma escova adequada permitirá que as técnicas 
sejam executadas corretamente e não trará danos ao dente e 
ao periodonto. Diante do exposto, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) As cerdas da escova devem ser da mesma altura.  
B) O cabo da escova deve ter a forma retangular ou achatada.  
C) A cabeça da escova deve estar situada no longo eixo do 

cabo.  
D) É recomendável que as cerdas da escova sejam feitas de 

material natural. 
 

Questão 30 
Considerando que os aparelhos fotopolimerizadores são muito 
utilizados em odontologia, especialmente nas restaurações com 
resina composta, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os melhores fotopolimerizadores são os que utilizam luz 

halógena. 
B) A ponteira do aparelho deve ficar o mais paralelo possível 

com superfície da resina. 
C) A presença de resíduos de resina na ponteira do fotopo-

limerizador interfere na polimerização. 
D) Durante a fotoativação a ponteira do fotopolimerizador 

deve estar estável e o mais próxima possível da resina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da 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 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como 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 o 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 de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio 
de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto 
Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas objetivas, 
os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O caderno de provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as funções de Nível Superior; 30 (trinta) 
questões de múltipla escolha para as funções de Nível Médio/Técnico Completo; e, Nível Fundamental Completo. 

5. 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 a função 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. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (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. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. 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, também, poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, 
para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 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 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo 
Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 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 Processo Seletivo. 




