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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Primavera 
 

A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba 
seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim 
para recebê-la. A inclinação do sol vai marcando outras 
sombras; e os habitantes da mata, essas criaturas naturais 
que ainda circulam pelo ar e pelo chão, começam a preparar 
sua vida para a primavera que chega. 

Finos clarins que não ouvimos devem soar por dentro 
da terra, nesse mundo confidencial das raízes, — e arautos 
sutis acordarão as cores e os perfumes e a alegria de nascer, 
no espírito das flores. 

Há bosques de rododendros que eram verdes e já estão 
todos cor-de-rosa, como os palácios de Jeipur. Vozes novas 
de passarinhos começam a ensaiar as árias tradicionais de 
sua nação. Pequenas borboletas brancas e amarelas apres-
sam-se pelos ares, — e certamente conversam: mas tão 
baixinho que não se entende. 

Oh! Primaveras distantes, depois do branco e deserto 
inverno, quando as amendoeiras inauguram suas flores, ale-
gremente, e todos os olhos procuram pelo céu o primeiro 
raio de sol. 

 Esta é uma primavera diferente, com as matas intac-
tas, as árvores cobertas de folhas, — e só os poetas, entre 
os humanos, sabem que uma Deusa chega, coroada de 
flores, com vestidos bordados de flores, com os braços 
carregados de flores, e vem dançar neste mundo cálido, de 
incessante luz. 

Mas é certo que a primavera chega. É certo que a vida 
não se esquece, e a terra maternalmente se enfeita para as 
festas da sua perpetuação. 

Algum dia, talvez, nada mais vai ser assim. Algum dia, 
talvez, os homens terão a primavera que desejarem, no mo-
mento que quiserem, independentes deste ritmo, desta 
ordem, deste movimento do céu. E os pássaros serão outros, 
com outros cantos e outros hábitos, — e os ouvidos que por 
acaso os ouvirem não terão nada mais com tudo aquilo que, 
outrora se entendeu e amou. 

Enquanto há primavera, esta primavera natural, pres-
temos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, que dão 
beijinhos para o ar azul. Escutemos estas vozes que andam 
nas árvores, caminhemos por estas estradas que ainda 
conservam seus sentimentos antigos: lentamente estão 
sendo tecidos os manacás roxos e brancos; e a eufórbia se 
vai tornando pulquérrima, em cada coroa vermelha que 
desdobra. Os casulos brancos das gardênias ainda estão 
sendo enrolados em redor do perfume. E flores agrestes 
acordam com suas roupas de chita multicor. 

Tudo isto para brilhar um instante, apenas, para ser 
lançado ao vento, — por fidelidade à obscura semente, ao 
que vem, na rotação da eternidade. Saudemos a primavera, 
dona da vida — e efêmera. 

(MEIRELES, Cecília. Obra em Prosa. Volume 1. Editora Nova Fronteira. 
Rio de Janeiro, 1998. Pág. 366. Adaptado.) 

 

Questão 01 
A prosa intimista do texto não inibe as reflexões da autora 
sobre o tema central, que pode ser identificado com: 
A) A chegada da primavera que é efêmera. 
B) A melancolia dos espíritos das flores neste mundo cálido. 
C) A reflexão sobre o sentido do mundo e o medo diante da 

morte. 
D) Os habitantes da mata que começam a ensaiar coroados 

de flores. 
 

Questão 02 
Na rememoração da primavera, há: 
A) Angústia. 
B) Desordem. 
C) Saudosismo. 
D) Distanciamento crítico. 
 

Questão 03 
A leitura atenta do texto nos permite inferir que: 
A) Trata-se de um alerta para que o homem valorize a natu-

reza. 
B) Há uma postura contemplativa da autora diante da vinda 

da primavera. 
C) O misticismo pode conduzir o leitor ao encantamento 

pela primavera. 
D) Existe um convite ao leitor, para que se torne mais consci-

ente sobre as estações do ano. 
 

Questão 04 
Em “Pequenas borboletas brancas e amarelas apressam-se 
pelos ares, — e certamente conversam: mas tão baixinho 
que não se entende.” (3º§), o conectivo em destaque esta-
belece uma relação de: 
A) Escolha. 
B) Condição. 
C) Oposição. 
D) Explicação. 
 

Questão 05 
No excerto “Algum dia, talvez, nada mais vai ser assim. 
Algum dia, talvez, os homens terão a primavera que de-
sejarem, no momento que quiserem, independentes deste 
ritmo, desta ordem, deste movimento do céu.” (7º§), as 
expressões assinaladas exprimem circunstância de: 
A) Inépcia. 
B) Veemência. 
C) Veracidade. 
D) Possibilidade. 
 

Questão 06 
Analise os trechos transcritos do texto e assinale o que 
evidencia ação verbal precisa ou provável de decorrer. 
A) “Algum dia, talvez, nada mais vai ser assim.” (7º§) 
B) “A inclinação do sol vai marcando outras sombras; [...]” 

(1º§) 
C) “Esta é uma primavera diferente, com as matas intactas, 

as árvores cobertas de folhas, [...]” (5º§) 
D) “[...] — e arautos sutis acordarão as cores e os perfumes 

e a alegria de nascer, no espírito das flores.” (2º§) 
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Questão 07 
Considerando o trecho “Escutemos estas vozes que andam 
nas árvores, caminhemos por estas estradas que ainda 
conservam seus sentimentos antigos: lentamente estão 
sendo tecidos os manacás roxos e brancos; e a eufórbia se 
vai tornando pulquérrima, em cada coroa vermelha que 
desdobra.” (8º§), o termo em destaque pode ser substitu-
ído, sem alteração de sentido, pelo(a): 
A) Abrasadora. 
B) Formosíssima. 
C) Muito ardente. 
D) Bastante voluptuosa. 
 

Questão 08 
No fragmento “Tudo isto para brilhar um instante, apenas, 
para ser lançado ao vento, — por fidelidade à obscura se-
mente, ao que vem, na rotação da eternidade.” (9º§), o sinal 
indicativo de crase foi devidamente aplicado. Contudo, tal 
fato NÃO ocorre em: 
A) A primavera chegou às mil maravilhas. 
B) As pesquisas referem-se às cenas das amendoeiras e suas 

flores. 
C) As criaturas aludem à uma causa específica a favor da na-

tureza. 
D) À vista disso, devemos tomar sérias medidas para saudar 

a primavera. 
 

Questão 09 
Levando em consideração que o sujeito é um termo essencial 
da oração sobre o qual se faz uma declaração e pode ser clas-
sificado em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresen-
ta, assinale o trecho literal que expressa oração sem sujeito. 
A) “A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu 

nome, [...]” (1º§) 
B) “Há bosques de rododendros que eram verdes e já estão 

todos cor-de-rosa, [...]” (3º§) 
C) “Os casulos brancos das gardênias ainda estão sendo 

enrolados em redor do perfume.” (8º§) 
D) “[...] os homens terão a primavera que desejarem, no 

momento que quiserem, independentes deste ritmo, desta 
ordem, deste movimento do céu.” (7º§) 

 

Questão 10 
Em “Saudemos a primavera, dona da vida — e efêmera.” 
(9º§), o travessão tem como finalidade: 
A) Enfatizar uma informação. 
B) Indicar uma sugestão ao leitor. 
C) Expressar emoção e sentimento. 
D) Anunciar uma pausa de longa duração. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
As proposições a seguir são premissas de um argumento: 
 Cássio é cardiologista e Thiago é oftalmologista. 
 Cássio não é cardiologista ou Ângelo é ginecologista. 
Considerando que Cássio, Thiago e Ângelo possuem, cada um, 
profissões distintas, assinale a proposição a seguir que, jun-
tamente com as premissas anteriores, forma um argumento 
válido. 
A) Cássio não é cardiologista. 
B) Ângelo não é ginecologista. 
C) Thiago não é oftalmologista e Ângelo é ginecologista. 
D) Se Cássio não é cardiologista, então Ângelo é ginecologista. 
 
Questão 12 
Os estudantes de um departamento de pós-graduação for-
mado por 8 mestrandos e 5 doutorandos foram convidados 
a apresentar seus trabalhos em um congresso. Entretanto, o 
departamento possui recursos para pagar os custos de 
viagem de apenas 7 desses estudantes. Considerando que, 
dentre os escolhidos, 3 estudantes devem ser de mestrado e 
4 de doutorado, quantas maneiras distintas os estudantes 
podem ser selecionados? 
A) 56 
B) 128 
C) 280 
D) 360 
 
Questão 13 
No último fim de semana, Adriana participou de um processo 
seletivo realizando uma prova com questões de múltipla 
escolha. Cada questão possui cinco alternativas com apenas 
uma alternativa correta. Se Adriana sabe resolver uma 
questão, ela marca a alternativa correta. Entretanto, se 
Adriana não tem o conhecimento para resolver uma questão, 
ela marca uma alternativa de maneira aleatória. Conside-
rando que Adriana sabia resolver 70% das questões da prova, 
qual a probabilidade de, ao escolher uma questão, ela ter 
marcado a alternativa correta? 
A) 0,72 
B) 0,74 
C) 0,76 
D) 0,78 
 

Questão 14 
Na programação de um congresso, havia palestras agenda-
das em três dias de evento. De todas as pessoas inscritas no 
evento, 124 participaram do primeiro dia, 156 no segundo e 
170 no terceiro. Considerando aqueles presentes no pri-
meiro dia, 44 não foram nos demais dias, 14 participaram 
dos três dias de evento e 18 foram também no segundo dia, 
mas não no terceiro. Adicionalmente, sabe-se que 6 pessoas 
participaram do segundo e terceiro dias, mas não do pri-
meiro e o número de inscritos ausentes nos três dias do 
evento é 1/8 do total de inscritos. Com base nessas infor-
mações, o número de pessoas inscritas que não participaram 
do congresso é: 
A) 10 
B) 25 
C) 40 
D) 50 
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Questão 15 
Observe a sequência de figuras a seguir: 

 
 

Considerando uma determinada regra lógica, qual figura 
completa a sequência? 
 

 
A) 

 
 
 
 
 

 

 
B) 

 
 
 
 
 

 

 
C) 

 
 
 
 
 

 

 
D) 

 
 
 
 
 

 

 

Questão 16 
Uma construção diariamente conta com a participação de 125 
trabalhadores. A construtora custeou marmitas para o con-
sumo individual dos trabalhadores no almoço durante 30 
dias. Se 25 novos trabalhadores fossem contratados, a mesma 
quantidade de marmitas custeadas duraria por quanto tempo? 
A) 15 
B) 25 
C) 28 
D) 42 
 

Questão 17 
Juliana fez o trajeto de ida entre duas cidades com uma velo-
cidade média de 90 km/h. Ao retornar, ela teve que lidar com 
as consequências de um acidente no mesmo trajeto e a 
velocidade média obtida foi de 60 km/h. Qual a velocidade 
média em km/h considerando todo o percurso de ida e volta? 
A) 70 
B) 72 
C) 75 
D) 80 
 

Questão 18 
Juliano quer dividir uma certa quantia em reais entre seus 
quatro netos. Cada neto, em sequência, irá receber 1/4 da 
quantia recebida pelo neto anterior. Se o terceiro neto re-
cebeu R$ 84,00, o dinheiro total distribuído foi: 
A) R$ 1.344,00 
B) R$ 1.696,00 
C) R$ 1.785,00 
D) R$ 1.888,00 
 

Questão 19 
Mariana aproveitou a presença dos netos Adriano e Bárbara 
e fez pães de queijo que foram deixados em uma assadeira 
para esfriarem antes de ir ao supermercado. Assim que dei-
xou a residência, os dois netos entraram na cozinha e, em 
sequência: 
 Adriano pegou 1/4 dos pães de queijo que estavam na 

assadeira e mais dois pães de queijo. 
 Bárbara pegou metade dos pães de queijo restantes e 

mais dois pães de queijo. 
Sabendo que ainda havia 6 pães de queijo na assadeira 
quando Mariana retornou do supermercado, quantos pães 
de queijo Mariana assou? 
A) 24 
B) 27 
C) 32 
D) 36 
 

Questão 20 
Após vários empreendimentos bem-sucedidos, o adminis-
trador de uma empresa decidiu contratar novos funcionários. 
Em um primeiro processo seletivo, contratou 25 mulheres e, 

após isso, o número de homens na empresa ficou 
4

3
 maior 

que o número de mulheres. No segundo processo seletivo, o 
administrador contratou mais 10 mulheres de forma que a 
proporção de mulheres e homens na empresa ficasse igual. 
Antes desses dois processos seletivos, o número de funcioná-
rios nessa empresa era: 
A) 30 
B) 45 
C) 60 
D) 75 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 21 
“Apresenta grande potencial combustível. É considerado um 
combustível fóssil, pois as jazidas desse minério se for-
maram há milhões de anos. É utilizado, especialmente, no 
aquecimento de fornos de siderúrgicas, indústria química 
(produção de corantes), na fabricação de explosivos, inse-
ticidas, plásticos, medicamentos, fertilizantes e na produção 
de energia elétrica nas termoelétricas.” Trata-se de: 
A) Petróleo. 
B) Biomassa. 
C) Gás natural. 
D) Carvão mineral. 
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Questão 22 
O ex-presidente e acadêmico José Sarney, o primeiro civil a 
governar o Brasil depois da ditadura militar, defendeu a de-
mocracia e o Poder Judiciário na solenidade de 125 anos da 
Academia Brasileira de Letras. Sarney, que desde 1980 ocupa 
a cadeira 38 da instituição, exerceu a Presidência de 1985 a 
1990. Ele foi eleito indiretamente vice-presidente, na chapa 
encabeçada por Tancredo Neves, escolhida pelo Colégio Elei-
toral. Tancredo morreu sem tomar posse. 

(Disponível em: https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica-e-poder/ 
sarney-defende-democracia-e-judiciario-em-solenidade-de-125-anos-da-

abl. Acesso em: 22/07/2022. Adaptado.) 
 

O governo de José Sarney, no âmbito da economia, ficou 
marcado pelo(a): 
A) Plano Real.  
B) Hiperinflação. 
C) Dívida externa. 
D) Abertura política. 
 

Questão 23 
A arte de Minas Gerais está espelhada também na riqueza de 
seu artesanato; trabalhado em pedra; barro; madeira; prata; 
estanho; e, fibra trançada. Considerando os principais tipos 
de artesanatos, assinale a associação correta entre o arte-
sanato e a área geográfica de sua fabricação. 
A) Estanho (Ouro Preto/MG). 
B) Cerâmica (Congonhas/MG). 
C) Cerâmica (Vale do Jequitinhonha/MG).   
D) Pedra-Sabão (Vale do Jequitinhonha/MG).                                                                                           
 

Questão 24 
“Energia obtida pela força das águas. É produzida pela força 
das águas dos rios, mediadas pela construção de usinas – 
aquelas que fornecerão energia elétrica para a população.” 
Trata-se da energia: 
A) Solar. 
B) Eólica. 
C) Geotérmica. 
D) Hidrelétrica. 
 

Questão 25 
A região Sudeste do Brasil concentra mais da metade das 
pequenas empresas do país. São 9,2 milhões de pequenos 
negócios ativos, o que corresponde a 51% destas empresas 
em território nacional. A região Sul aparece logo em sequên-
cia, com 19% das empresas, seguida do Nordeste (17%), 
Centro-Oeste (9%) e Norte (5%). 

(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/sudeste-
concentra-mais-da-metade-das-pequenas-empresas-do-pais-diz- 

sebrae-rj. Acesso em: 10/07/2022. Adaptado.) 
 

Assinale, a seguir, o único estado que NÃO faz parte da região 
Sudeste brasileira. 
A) São Paulo. 
B) Minas Gerais. 
C) Rio de Janeiro. 
D) Santa Catarina. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 26 
Considere um fascinante e variado grupo de administrado-
res: uma executiva de um jornal; um treinador de basquete; 
e, um executivo de propaganda. Sabe-se que todos são 
administradores bem-sucedidos na carreira que escolheram. 
Podemos afirmar que o que eles têm em comum é o conceito 
de administração, que para todos é definido como:  
A) Atividades que incluem a liderança e o controle. 
B) O processo que resulta da excelência em eficiência. 
C) Atividades que incluem o planejamento e a organização. 
D) O processo de trabalhar com pessoas e recursos para 

realizar objetivos organizacionais. 
 

Questão 27 
Um gestor enfatiza que está na organização para ajudar a 
implementar as mudanças necessárias. O problema é que 
não existem meios para se predizer o futuro. Tem tentado 
persuadir as pessoas a preparar uma estratégia para cada 
cenário possível, mas a reação generalizada das pessoas à 
incerteza denota que: “é mais seguro continuarmos o que 
estamos fazendo agora e esperar para ver o que acontece”. 
Podemos afirmar que esse gestor está com dificuldade em 
implantar a função administrativa de: 
A) Liderar. 
B) Planejar. 
C) Controlar. 
D) Organizar. 
 

Questão 28 
“Uma gestora, com cargo de confiança em uma empresa 
localizada no Rio de Janeiro, encontrou-se em uma situação 
bastante difícil. Seu marido foi demitido da empresa onde 
trabalhava no Rio de Janeiro, quando teve que fechar as 
portas. Em função disso resolveu prestar um concurso 
público e, ao ser aprovado, teve de assumir a vaga em 
Manaus, a muitos quilômetros da residência da família e do 
escritório da gestora, no Rio de Janeiro. Em consequência, a 
gestora decidiu que solicitaria seu desligamento da orga-
nização. Entretanto, lhe foi oferecido o trabalho na modali-
dade home office, um cargo que não precisaria ter o desloca-
mento físico constante, pois a empresa não queria perder 
seu talento por causa da distância. Essa atitude da empresa 
trouxe __________________________ para tal gestora, que 
conseguiu compatibilizar sua vida profissional com a 
pessoal.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) a liderança 
B) a motivação 
C) a comunicação 
D) o relacionamento interpessoal 
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Questão 29 
“A capacidade para exercer a influência é característica 
individual que, às vezes, nem percebemos que possuímos. 
Fatores de personalidade como talento; convicção; per-
severança; simpatia; e, autoconfiança podem ajudar a 
obter o poder; porém, apenas a _________________ 
concede autoridade.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) punição 
B) referência 
C) organização 
D) recompensa 
 

Questão 30 
“À medida que a tecnologia da informação se torna cada vez 
mais presente no dia a dia das organizações e permite o de-
senvolvimento de sistemas de informações mais sofistica-
dos, que se tornam primordiais para a administração como 
um todo. Isso porque sistemas de informação mais avança-
dos executam eles mesmos ____________________ sobre 
atividades rotineiras das empresas.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) a direção 
B) o controle 
C) a organização 
D) o planejamento 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É obrigatório 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 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 de calcular, 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.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público de Provas e Títulos, no dia da realização das 
provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 
Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de 
vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas para consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Superior na Área de 
Educação e para os cargos de Nível Superior na Área de Saúde; 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de 
Nível Médio e Médio Técnico; e, 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental 
Incompleto. 

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 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, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos de Nível Fundamental Incompleto e Nível Médio; e, 4 (quatro) horas 
para os cargos de Nível Superior Completo. 

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 comprovante de inscrição 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 o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles 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 demais candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise 
pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público de Provas e Títulos.   

 

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 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público de Provas e Títulos 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 com o fornecimento de 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 de Provas e Títulos. Será disponibilizado, ainda, um ponto de acesso à Internet para o candidato no endereço indicado 
no item 1.12 do Edital. 




