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CARGO: INSPETOR SANITARISTA – NUTRIÇÃO 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A responsabilidade de quem compartilha fake news 
 

As fake news já são velhas conhecidas do povo brasileiro, 
que mesmo assim insiste em propagá-las. Nas eleições de 2018, 
esse fenômeno negativo estava em alta e com um potencial de 
destruição nuclear. Na mira, o processo eleitoral e, claro, a urna 
eletrônica. 

Acompanhei de perto a ação organizada e criminosa de 
grupos que dominaram os aplicativos de mensagens e as redes 
sociais com a intenção de acabar com a reputação de uma eleição 
informatizada (reconhecida internacionalmente), confundir a 
cabeça do brasileiro e provocar o caos. Começou, então, uma 
verdadeira guerra entre a mentira e a verdade. No meio de tudo 
isso, a democracia. Ferida pelo excesso de inverdades infundadas, 
mas com suas bases firmadas em instituições sólidas que não 
desistiram e combateram as fake news com informação e muita 
conscientização. 

As fake news não pararam e nem vão parar de existir. Mas, 
hoje, detemos conhecimento e sabemos que temos o poder de 
limitar a influência delas. Quem compartilha hoje uma fake 
news tem que ser responsabilizado triplamente, pois já se sabe 
de onde elas vêm e para que elas servem. Não se pode fechar 
os olhos e, por questões apenas ideológicas, passar para frente 
uma informação que não condiz com a verdade. 

Quem foi alvo de uma fake news consegue entender o 
estrago que ela causa. Eu fui atacado por uma série de mentiras 
já desmentidas por agências de checagens e pelo próprio 
Tribunal Superior Eleitoral. Mas não poderia ser diferente, afinal, 
sou um dos coautores da urna eletrônica brasileira e estive à 
frente de sua gestão por muitos anos, portanto, me tornei alvo 
dessa estratégia criminosa de desestabilizar a credibilidade do 
processo eleitoral digital. 

A urna sempre foi perseguida, injustamente, por grupos 
pontuais. Com a internet e a possibilidade do anonimato, a 
oposição virou uma guerra desleal, covarde e cheia de mentiras 
apartadas da viabilidade e de qualquer embasamento científico. 
Esse desserviço à sociedade, teve seus primeiros passos em 
2018, quando uma avalanche de fake news tentou descredibili-
zar a urna. São 25 anos de história. Um longo caminho e sem 
nenhuma comprovação ou qualquer indício de fraude. 

Mas, ainda tem quem insista em acreditar em teorias da 
conspiração. Qual a dificuldade de reconhecer a história nesses 
últimos 30 anos, que evidenciou que a urna foi a melhor coisa 
para o processo eleitoral e tem um papel fundamental para a 
consolidação da democracia? 

Infelizmente, foi dada a largada para as fake news 2022. Ao 
invés do debate, da arena de ideias entre os políticos para que 
o eleitor forme sua convicção, temos, novamente, as fakes 
como verdadeiras influenciadoras (para o mal). 

Compartilhar sem checar é um verdadeiro impropério, 
ou até mesmo crime. A informação, seja ela qual for, está 
posta na internet, não cabendo escusas por não ter como 

pesquisar direto da fonte. A informação mentirosa pode acabar 
com reputações, democracias e vidas. O poder de deixar as fake 
news prosperarem está nas nossas mãos. Elas vão continuar 
chegando até nós, mas a decisão de fazer elas circularem é 
nossa. 

Podemos e devemos agir juntos na luta contra essa 
verdadeira pandemia de notícias falsas. A guerra que lá atrás 
parecia perdida só depende da decisão de cada um de não 
disseminar a notícia falsa e de conscientizar a todos que estão 
ao nosso redor. Pare de compartilhar fake news. Nós ganhamos 
e a democracia também. 
(JANINO, Giuseppe. A responsabilidade de quem compartilha fake news. 

Jornal Nexo, 2022. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/ 
ensaio/2022/A-responsabilidade-de-quem-compartilha-fake-news. 

Acesso em: 19/05/22. Adaptado.) 

 

Questão 01 
O principal propósito comunicativo do texto é levar o leitor 
a:  
A) Ignorar as notícias falsas, que causam desconfiança em 

relação à utilização da urna digital. 
B) Cobrar dos órgãos judiciais punição rigorosa para os indiví-

duos que disseminam notícias falsas. 
C) Perceber que as inverdades maculam a reputação das 

instituições democráticas brasileiras. 
D) Compreender que as informações mentirosas surgiram 

no Brasil a partir das eleições de 2018. 
E) Refletir sobre a necessidade de engajamento de todos na 

luta contra a dispersão de inverdades. 
 

Questão 02 
De acordo com o texto, NÃO é correto afirmar que uma das 
maneiras de minimizar a difusão de informações inverídicas é 
por meio da: 
A) Conscientização das pessoas sobre os impactos negativos 

gerados pelas fake news. 
B) Interrupção do compartilhamento de informações de pro-

cedência pouco confiável.  
C) Responsabilização dos indivíduos que veiculam mentiras 

para fragilizar a democracia.  
D) Utilização das agências de checagem que possam com-

provar a veracidade dos fatos.  
E) Divulgação de relatos de pessoas que foram alvo dos 

efeitos desastrosos das fake news. 
 

Questão 03 
Considerando os fragmentos relacionados, qual apresenta um 
termo destacado que NÃO retoma a ideia de fake news? 
A) “A informação mentirosa pode acabar com reputações, 

democracias e vidas.” (8º§) 
B) “Um longo caminho e sem nenhuma comprovação ou qual-

quer indício de fraude.” (5º§) 
C) “Eu fui atacado por uma série de mentiras já desmentidas 

por agências de checagens [...]” (4º§) 
D) “Nas eleições de 2018, esse fenômeno negativo estava 

em alta e com um potencial de destruição [...]” (1º§) 
E) “[...] me tornei alvo dessa estratégia criminosa de deses-

tabilizar a credibilidade do processo eleitoral [...]” (4º§) 
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Questão 04 
Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta o uso coloquial 
da língua, ou seja, uma marca de informalidade que contraria 
as normas da linguagem escrita formal. 
A) “Pare de compartilhar fake news. Nós ganhamos e a demo-

cracia também.” (9º§) 
B) “A informação mentirosa pode acabar com reputações, 

democracias e vidas.” (8º§) 
C) “Elas vão continuar chegando até nós, mas a decisão de 

fazer elas circularem é nossa.” (8º§) 
D) “Mas, hoje, detemos conhecimento e sabemos que temos 

o poder de limitar a influência delas.” (3º§) 
E) “[...] sou um dos coautores da urna eletrônica brasileira e 

estive à frente de sua gestão por muitos anos, [...]” (4º§) 
 
Questão 05 
Frequentemente, advérbios e adjetivos são usados para ex-
pressar avaliação, ou seja, o ponto de vista do enunciador a 
respeito de ideias e fatos que ele expõe em seu discurso. 
Considerando tal informação, analise o emprego dos advér-
bios e dos adjetivos destacados nas passagens a seguir: 
I. “Infelizmente foi dada a largada para as fake news 2022.” 

(7º§)  
II. “[...] temos, novamente, as fakes como verdadeiras influ-

enciadoras (para o mal).” (7º§) 
III. “[...] a oposição virou uma guerra desleal, covarde e cheia 

de mentiras apartadas [...]” (5º§) 
IV. “[...] sou um dos coautores da urna eletrônica brasileira 

e estive à frente de sua gestão [...]” (4º§) 
O(s) advérbio(s) e/ou adjetivo(s) usados para expressar opi-
nião por parte do articulista encontram-se em: 
A) I, II, III e IV.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
 
Questão 06 
Assinale, a seguir, a alternativa cuja substituição da palavra 
destacada em I acarreta sensível alteração semântica no 
enunciado em II. 
A) I. “Compartilhar sem checar é um verdadeiro impropério 

[...]” (8º§) 
     II. Compartilhar sem checar é um verdadeiro ultraje [...] 
 

B) I. “A urna sempre foi perseguida, injustamente, por grupos 
pontuais.” (5º§)  

     II. A urna sempre foi perseguida, injustamente, por grupos 
específicos.  

 

C) I. “Esse desserviço à sociedade, teve seus primeiros passos 
em 2018, [...]” (5º§) 

     II. Esse prejuízo à sociedade, teve seus primeiros passos 
em 2018 [...] 

 

D) I. “A informação [...] está posta na internet, não cabendo 
escusas por não ter como pesquisar [...]” (8º§) 

     II. A informação [...] está posta na internet, não cabendo 
desculpas por não ter como pesquisar [...]  

 

E) I. “[...] a oposição virou uma guerra desleal, covarde e cheia 
de mentiras apartadas da viabilidade [...]” (5º§) 

    II. [...] a oposição virou uma guerra desleal, covarde e 
cheia de mentiras dependentes da viabilidade [...]  

Questão 07 
Dos fragmentos relacionados, qual NÃO apresenta linguagem 
conotativa, figurada ou metafórica? 
A) “No meio de tudo isso, a democracia. Ferida pelo excesso 

de inverdades infundadas, [...]” (2º§) 
B) “Nas eleições de 2018, esse fenômeno negativo estava em 

alta e com um potencial de destruição nuclear.” (1º§) 
C) “Eu fui atacado por uma série de mentiras já desmentidas 

por agências de checagens e pelo próprio Tribunal Superior 
Eleitoral.” (4º§) 

D) “Esse desserviço à sociedade, teve seus primeiros passos 
em 2018, quando uma avalanche de fake news tentou 
descredibilizar a urna.” (5º§) 

E) “Quem compartilha hoje uma fake news tem que ser res-
ponsabilizado triplamente, pois já se sabe de onde elas 
vêm e para que elas servem.” (3º§) 

 

Questão 08 
Dentre as passagens relacionadas, assinale a que apresenta 
um emprego INADEQUADO da(s) vírgula(s), segundo a norma 
culta escrita. 
A) “Nas eleições de 2018, esse fenômeno negativo estava em 

alta e com um potencial de destruição nuclear.” (1º§) 
B) “Esse desserviço à sociedade, teve seus primeiros passos em 

2018, quando uma avalanche de fake news tentou descre-
dibilizar a urna.” (5º§) 

C) “Não se pode fechar os olhos e, por questões apenas ideo-
lógicas, passar para frente uma informação que não condiz 
com a verdade.” (3º§) 

D) “Mas não poderia ser diferente, afinal, sou um dos coautores 
da urna eletrônica brasileira e estive à frente de sua gestão 
por muitos anos [...]” (4º§) 

E) “Quem compartilha hoje uma fake news tem que ser respon-
sabilizado triplamente, pois já se sabe de onde elas vêm e 
para que elas servem.” (3º§) 

 

Questão 09 
Em alguns contextos, os verbos “ter” e “haver” são pratica-
mente sinônimos e podem ser usados um no lugar do outro. 
Em outras situações, entretanto, distinguem-se totalmente. 
Além disso, é comum o emprego do verbo “ter” em lugar de 
“haver”, quando o sentido é de existir. Considerando tais in-
formações, assinale o excerto em que o verbo “ter” deveria 
ter sido substituído, obrigatoriamente, pelo verbo “haver”, de 
modo a obedecer às prescrições da norma culta escrita. 
A) “Esse desserviço à sociedade, teve seus primeiros passos 

em 2018, [...]” (5º§) 
B) “Mas, ainda tem quem insista em acreditar em teorias da 

conspiração.” (6º§) 
C) “[...] a urna [...] tem um papel fundamental para a conso-

lidação da democracia?” (6º§) 
D) “Quem compartilha hoje uma fake news tem que ser res-

ponsabilizado triplamente, [...]” (3º§) 
E) “Mas, hoje, detemos conhecimento e sabemos que temos 

o poder de limitar a influência delas.” (3º§) 
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Questão 10 
Quanto ao gênero e ao tipo textual, o texto pode ser classi-
ficado, respectivamente, como: 
A) Notícia / narrativo.  
B) Entrevista / descritivo. 
C) Testemunho / injuntivo.  
D) Reportagem / expositivo. 
E) Artigo de opinião / argumentativo. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Adriana, Bruna e Clarice convidaram seus amigos Davi e 
Eduardo para assistirem um filme no cinema. Os cinco amigos 
compraram os ingressos de uma mesma fileira com cinco 
assentos onde se sentarão lado a lado. Com base nessas 
informações, de quantas maneiras distintas eles podem ser 
distribuídos nessa fileira se Clarice e Eduardo devem se sentar 
juntos, um ao lado do outro? 
A) 12 
B) 24 
C) 36  
D) 48 
E) 60 
 

Questão 12 
A sequência de figuras a seguir obedece a uma determinada 
regra lógica: 
 

 

Qual o resto da divisão 
y
x

? 

A) 28 
B) 30 
C) 32 
D) 34 
E) 36 
 

Questão 13 
Na semana das crianças, um professor levou seus alunos no 
boliche de um shopping chamado Estação. Sobre tais alunos, 
sabe-se que: 
 16 alunos já foram ao shopping Estação, mas nunca brin-

caram no boliche; 
 6 alunos já brincaram no boliche, mas nunca haviam ido 

ao shopping Estação; 
 20 alunos já brincaram no boliche; e, 
 18 alunos nunca haviam ido ao shopping Estação. 
Com base nessas informações, quantos alunos o professor 
levou ao shopping Estação? 
A) 32 
B) 40 
C) 42 
D) 46 
E) 48 

 

Questão 14 
Em um laboratório de análises clínicas, Mário, José e Gustavo 
exercem as profissões de bioquímico, biomédico e recepcio-
nista, mas, não necessariamente nessa ordem. Sobre tais pro-
fissionais, sabe-se que José é mais alto que o recepcionista e 
Mário é bioquímico. Além disso, Gustavo não é o mais baixo 
dos três. Com base nessas informações, é correto afirmar que: 
A) José é recepcionista. 
B) Gustavo é mais alto que José. 
C) Mário não é o mais baixo dos três. 
D) O biomédico é o mais alto dos três. 
E) O recepcionista é o mais baixo dos três. 
 

Questão 15 
Após uma pesquisa encomendada pela prefeitura de uma pe-
quena cidade, conclui-se que 40% dos moradores fazem a co-
leta seletiva; 40% dos moradores que fazem a coleta seletiva 
são mulheres; e, 60% dos moradores que não fazem a coleta 
seletiva são mulheres. Escolhido um morador ao acaso, qual a 
probabilidade de ser uma mulher? 
A) 0,42 
B) 0,46 
C) 0,52 
D) 0,54 
E) 0,56 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEGISLAÇÃO E NOÇÕES DE DIREITO 
 

Questão 16 
O Município de Jequié pretende criar um tributo para que 
pessoas jurídicas ou físicas possam instalar outdoors na 
cidade. Considerando a situação hipotética, bem como o que 
determina a Lei Orgânica do Município, assinale o tributo 
que deverá ser instituído, assim como sua razão. 
A) Contribuição; para melhoria decorrente de obras públicas. 
B) Impostos; em razão da exploração de atividade econômica 

e renda. 
C)  Impostos; para fins de interferir ou regular alguma situa-

ção específica. 
D) Contribuição; para custeio de sistemas de previdência e 

assistência social. 
E) Taxas; em razão do exercício do poder de polícia ou pela utiliza-

ção efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 

 

Questão 17 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, o servidor público 
será aposentado, voluntariamente, aos: 
A) 70 anos de idade; com proventos proporcionais ao tempo 

de serviço. 
B) 35 anos de serviço; se homem, e, aos 30 anos, se mulher, 

com proventos integrais. 
C) 70 anos de idade; se homem, e, aos 60 anos, se mulher, 

com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
D) 35 anos de serviço; se homem, e, aos 30 anos, se mulher, 

com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
E) 35 anos de efetivo exercício em funções de magistério; se 

professor, e, aos 30 anos, se professora, com proventos 
integrais.  
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Questão 18 
Cabe ao Município de Jequié prover à população os serviços 
básicos de abastecimento de água, coleta e disposição ade-
quada dos esgotos e lixo, bem como a drenagem urbana de 
águas pluviais, segundo diretrizes fixadas pelo Estado e União. 
Considerando o disposto, bem como a Lei Orgânica do 
Município, analise as afirmativas a seguir. 
I. Serão cobradas taxas ou tarifas pela prestação de serviços. 
II. Os serviços supracitados são prestados, exclusivamente, 

por órgãos municipais. 
III. Os valores cobrados pelos serviços serão progressivos 

conforme o volume de serviços prestados. 
IV. A cobrança de taxas visa desestimular o desperdício, mas 

não pode impedir o acesso universal aos serviços. 
V. A implantação de sistemas de coleta conjunta de águas 

pluviais com esgotos domésticos e industriais. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I, II e V. 
B) I, III e IV. 
C) II, III e IV. 
D) II, IV e V. 
E) III, IV e V. 
 

Questão 19 
A Administração Pública pode ser entendida como o conjunto 
de órgãos, agentes e serviços prestados pelo Estado. Os serviços 
públicos prestados pela Administração Pública direta e indireta 
envolvem as mais diversas áreas de interesse coletivo como 
saúde; educação; transporte; previdência; segurança pública; e, 
desenvolvimento econômico. Considerando a Lei que estabe-
lece a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Jequié, NÃO faz parte da Administração Direta do Município: 
A) Secretarias Municipais. 
B) Procuradoria-Geral do Município. 
C) Controladoria-Geral do Município. 
D) Secretaria Municipal de Administração. 
E) Superintendência Municipal de Trânsito. 
 

Questão 20 
Pelo exercício irregular das suas atribuições, o funcionário 
responde civil, penal e administrativamente. Considerando o 
que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 
de Jequié, sobre a responsabilidade do funcionário, assinale a 
afirmativa correta. 
A) A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções 

imputados ao funcionário nesta qualidade. 
B) As comissões civis, penais e disciplinares deverão acumular- 

-se para garantir celeridade e segurança jurídica, cabendo 
decidir sobre todas as esferas. 

C) Quando se trata de dano causado a terceiros, responderá 
o funcionário de forma solidária com a Fazenda Pública; 
cabe, ao final, a ação regressiva. 

D) A responsabilidade civil decorre somente quando o funcio-
nário público pratica ato doloso e que importe em prejuízo 
da Fazenda Pública ou de terceiros. 

E) A Fazenda Pública poderá realizar desconto em prestações 
mensais não excedentes a 20% do vencimento ou remunera-
ção do servidor que causar o dano ao erário. 

Questão 21 
João, funcionário público de Jequié, comete ato ilegal durante a 
realização de suas atribuições. Dessa forma, a autoridade com-
petente instaurou processo administrativo para apuração da 
conduta. Sobre o processo na Administração e, ainda, consi-
derando que o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 
de Jequié versa sobre o tema, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Será assegurado ao acusado o direito à ampla defesa. 
B) O prazo para conclusão do inquérito é de 90 dias, prorrogá-

vel por igual período, nos casos de força maior. 
C) As sanções poderão ser: suspensão, destituição de função, 

demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade.  
D) A comissão designada para apuração dos atos infracio-

nais, sempre que necessário, dedicará todo o tempo aos 
trabalhos do inquérito, ficando dispensados dos serviços 
da repartição. 

E) Após apresentada defesa, a autoridade julgadora profe-
rirá decisão no prazo de 20 dias, não sendo decidido, neste 
prazo, o indiciado reassumirá, automaticamente, o exercício 
do cargo ou função. 

 

Questão 22 
De acordo com a legislação vigente, são admitidas espécies 
de alterações dos contratos administrativos, podendo ser 
unilateral ou por acordo entre as partes. Sobre as modifi-
cações dos contratos administrativos, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Poderá ocorrer a alteração unilateral em razão da quanti-

dade quando necessária a modificação do valor contratual 
em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 
seu objeto, nos limites permitidos até 25% do valor inicial 
atualizado do contrato. 

B) Por acordo entre as partes, poderá haver a modificação do 
regime de execução ou fornecimento quando necessária a 
modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originá-
rios. 

C) A parte de forma unilateral poderá requerer a alteração qua-
litativa quando houver modificação do projeto ou das 
especificações para melhor adequação técnica aos seus ob-
jetivos, desde que o acréscimo ou a diminuição seja em até 
50%, no caso de reforma de edifício ou de equipamento para 
os seus acréscimos. 

D) As partes podem ajustar o contrato para garantir o resta-
belecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encar-
gos do contratado e a retribuição da administração para a 
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objeti-
vando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ini-
cial do contrato. 

E) O ajuste bilateral sobre a modificação da forma de paga-
mento, quando necessário, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma 
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 
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Questão 23 
Foi apurado em sede de inquérito presidido pelo Ministério 
Público que determinado servidor público da Prefeitura de 
Jequié estava praticando atos que violavam os princípios fun-
damentais da Administração, especialmente o da moralidade e 
da impessoalidade. Em face disto, o órgão ministerial propôs 
ação judicial de improbidade administrativa. Considerando o dis-
posto na Constituição Federal acerca do tema, assinale a afir-
mativa correta. 
A) Se, após a tramitação do processo de improbidade admi-

nistrativa, o acusado for condenado, a ação penal resta 
exaurida, pois atingiu a finalidade punitiva.  

B) Caso o servidor seja reincidente na prática dos atos de 
improbidade administrativa, poderá o Ministério Público 
requerer a pena de reclusão ou detenção. 

C) Para que o funcionário seja condenado por atos de im-
probidade administrativa, é obrigatório que os atos prati-
cados sejam realizados no exercício de sua função. 

D) Os atos de improbidade administrativa importarão a sus-
pensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. 

E) Ação de improbidade administrativa pode ser ajuizada 
para fins de penalizar o agente ou, como prevenção, de 
modo que se evite que uma autoridade pratique atos 
contrários à Lei. 

 

Questão 24 
De acordo com as normas que regem as licitações e con-
tratos administrativos, assinale a afirmativa que define 
corretamente a modalidade de licitação. 
A) Concurso: é a modalidade de licitação destinada à aquisição 

de bens e serviços comuns. 
B) Convite: é a modalidade de licitação entre quaisquer inte-

ressados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem ter os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para a execução de seu objeto. 

C) Tomada de Preços: é a modalidade de licitação entre inte-
ressados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para o cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 

D) Pregão: é a modalidade de licitação entre quaisquer inte-
ressados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da ava-
liação. 

E) Concorrência: é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração 
aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 
45 dias. 

 
 
 
 

 

Questão 25 
A Constituição Federal dispõe sobre os Poderes da União que 
serão independentes e harmônicos entre si – o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. Sobre o Poder Legislativo no âmbito 
da União segundo a Constituição, assinale a afirmativa correta. 
A) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, 

com mandato de quatro anos. 
B) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes 

do povo, eleitos segundo o princípio majoritário. 
C) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, 

que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

D) A quantidade de Deputados por Estado e pelo Distrito Fede-
ral será feita a partir da divisão do número de cadeiras do 
Congresso. 

E) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados 
e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema proporcional, em 
cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 26 
A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) é 
um sistema de gestão de segurança alimentar. O sistema 
consiste na análise das diversas etapas da produção de alimen-
tos, examinando os perigos potenciais à saúde dos consumido-
res e determinando medidas preventivas para controlar tais 
perigos através de pontos críticos de controle. Sobre o sistema 
APPCC, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) No Brasil, os estabelecimentos que processam e prestam 

serviços no setor alimentício deverão adotar, em caráter obri-
gatório, o sistema APPCC, seguindo a Portaria nº 1.428/93 do 
Ministério da Saúde, bem como as recomendações do comitê 
do Codex Alimentarius. 

B) Deve incluir registros, uma análise crítica dos registros, 
ação corretiva e procedimentos apropriados para tratar 
possíveis desvios. Planos de amostras, método de teste e 
critérios de decisão devem ser estabelecidos para o 
ponto mais crítico de controle.                                                                                               

C) É reconhecido como um sistema de baixo custo que oferece 
garantia na prevenção de problemas causados pela ingestão 
de alimentos. A equipe deve elaborar um fluxograma abran-
gendo todas as fases da operação e compará-lo com as 
técnicas de processamento do produto, realizando as corre-
ções, se necessário. 

D) Ponto de controle é qualquer etapa específica do processa-
mento de um alimento em que a perda de controle não gere 
riscos inaceitáveis à saúde. O ponto crítico de controle é 
qualquer etapa ou procedimento de um sistema alimentar 
em que deva haver um controle e um perigo possa ser 
minimizado ou prevenido. 

E) Quando os manipuladores de alimentos não possuem quali-
ficação e treinamento profissional, não se deve treiná-los 
imediatamente em APPCC. O ideal é que, inicialmente, os 
colaboradores recebam treinamento sobre as boas práticas 
de higiene. A partir do treinamento sobre as boas práticas 
de fabricação deve-se, portanto, incorporar o conceito 
APPCC. 
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Questão 27 
O objetivo da Resolução nº 216/2004 é estabelecer pro-
cedimentos de boas práticas para serviços de alimentação a 
fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento 
preparado. Sobre as boas práticas para serviços de alimentação, 
em relação à edificação, instalações, equipamentos, móveis e 
utensílios, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As instalações elétricas devem estar embutidas ou prote-

gidas em tubulações externas e íntegras, a fim de permitir 
a higienização dos ambientes.  

B) As instalações devem ser abastecidas de água corrente e 
dispor de conexões com rede de esgoto ou fossa séptica. 
Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as grelhas 
devem possuir dispositivo que permitam seu fechamento. 

C) Devem existir lavatórios exclusivos para a higiene das 
mãos na área de manipulação, com sabonete líquido, 
álcool, toalhas de papel reciclado ou outro sistema higi-
ênico e seguro de secagem das mãos e coletor de papel, 
acionado sem contato manual. 

D) Os equipamentos, móveis e utensílios que entram em 
contato com alimentos devem ser de materiais que não 
transmitam substâncias tóxicas, odores, nem sabores aos 
mesmos. Devem ser mantidos em adequado estado de 
conservação e ser resistentes à corrosão e a repetidas 
operações de limpeza e desinfecção. 

E) As portas da área de preparação e armazenamento de 
alimentos devem ser dotadas de fechamento automá-
tico. As aberturas externas das áreas de armazenamento 
e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaus-
tão, devem ser providas de telas milimetradas para impe-
dir o acesso de vetores e pragas urbanas. As telas devem 
ser removíveis para facilitar a limpeza periódica. 

 
Questão 28 
As proteínas determinam a forma e a estrutura das células e 
coordenam quase todos os processos vitais. As funções das 
proteínas são específicas a cada uma delas e permitem às 
células manter sua integridade, defender-se de agentes ex-
ternos, reparar danos, controlar e regular funções celulares 
etc. Assinale, a seguir, a proteína com função de estrutura. 
A) Insulina.                                                                                               
B) Elastina. 
C) Cinesina. 
D) Albumina. 
E) Apolipoproteína. 
 

Questão 29 
Durante a digestão, o sistema digestivo quebra os nutrien-
tes em partes pequenas o suficiente para que o corpo os 
absorva e os use para obter energia, crescimento e reparo 
celular. Quando se consome em uma refeição pão integral 
com queijo minas e suco natural de laranja, onde tem início 
o processo de digestão dos carboidratos presentes nesta 
refeição? 
A) Boca.                                                                                               
B) Esôfago. 
C) Estômago. 
D) Intestino grosso. 
E) Intestino delgado. 

Questão 30 
A gestão dos estoques no curso da cadeia de suprimentos é 
essencial para a administração eficiente dos materiais nas 
organizações. A escolha de uma ferramenta eficiente para 
auxiliar os gestores de almoxarifados na administração de 
materiais pode ajudar a solucionar diferentes problemas que 
esse setor organizacional vem enfrentando. A utilização da 
curva ABC pode ser entendida como uma importante estra-
tégia de gestão, permitindo a identificação de materiais de 
maior importância no estoque, para que tenham tratamentos 
diferenciados, de acordo com seu valor de consumo, ou com a 
sua quantidade de movimentações. Sobre a curva ABC, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os itens A são, geralmente, os preços mais elevados. 

Neste caso, o estoque, tanto o máximo quanto o mínimo, 
e, consequentemente, o de segurança, deverão ser redu-
zidos exatamente ao necessário. 

(     ) Os produtos considerados como classe C merecem um 
tratamento administrativo preferencial no que diz respeito 
à aplicação de políticas de controle de estoques e de com-
pras, pois correspondem a 50% dos gêneros estocados. 

(     ) Os itens B representam, aproximadamente, 30% do total 
de números de itens e 30% a 40% do valor de custo mensal, 
exigindo controle razoável do seu estoque. 

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

Questão 31 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) criou, em 2001, as 
“cinco chaves para uma alimentação mais segura”. Tal ferra-
menta engloba todas as indicações que constam em “As dez 
regras de ouro para preparação de alimentos seguros”; porém, 
em mensagens mais simples e mais fáceis de memorizar. Além 
disso, disponibiliza mais detalhes sobre razões e princípios 
subjacentes às medidas sugeridas. Sobre a chave 4, “mante-
nha os alimentos a temperaturas seguras”, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Não deixar alimentos cozidos por mais de 3 horas em 

temperatura ambiente. 
(     ) Refrigerar, rapidamente, os alimentos cozidos e/ou pe-

recíveis, preferencialmente, abaixo de 5° C. 
(     ) Manter quente, acima de 65° C, os alimentos cozidos 

até o momento de serem servidos. 
(     ) Não descongelar os alimentos à temperatura ambiente. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.                                                                                              
B) V, F, V, V. 
C) F, V, F, V. 
D) F, F, V, F. 
E) F, V, V, V. 
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Questão 32 
Os dois primeiros anos de vida são os mais decisivos para o 
crescimento e o desenvolvimento da criança, com reper-
cussões ao longo de toda a vida do indivíduo. Sobre as re-
comendações alimentares para tal fase, de acordo com o 
Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos (BRASIL, 

2019), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Recomenda-se que a amamentação ocorra sempre 

que a criança quiser, sem horários nem intervalos pre-
definidos, durante o dia e à noite. A mãe deve ficar 
atenta aos sinais de que a criança quer mamar, como 
fazer movimentos com a boca e as mãos, balbuciar e 
sugar a mão. A mãe não precisa esperar a criança 
chorar para amamentá-la. 

(     ) Oferecer mamadeira com fórmula infantil, outros leites ou 
até outros alimentos à noite para que a criança durma 
mais tempo é muito comum, sendo recomendado quando 
a criança tiver, no mínimo, quatro meses de idade e 
quando acordar várias vezes à noite. 

(     ) A recomendação atual é que a criança seja amamentada 
já na primeira hora de vida e até completar dois anos. A 
amamentação pode durar até este período quando for 
desejada pela mulher e pela criança, desde que não haja 
nenhum prejuízo para ambas. 

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

Questão 33 
“A RDC nº 275/2002 objetiva estabelecer procedimentos ope-
racionais padronizados que contribuam para a garantia das 
condições higiênico-sanitárias necessárias ao processamento/ 
industrialização de alimentos, complementando as boas práti-
cas de fabricação. Segundo suas definições, para efeito deste 
regulamento, considera-se _______________ a operação des-
tinada à redução de micro-organismos presentes na pele, por 
meio de agente químico, após lavagem, enxágue e secagem 
das mãos.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) limpeza                                                                                              
B) antissepsia 
C) desinfecção 
D) higienização 
E) procedimento operacional padronizado 
 

Questão 34 
Embora diversos suplementos de fibras de venda livre estejam 
disponíveis no mercado, as fontes alimentares fornecem muitos 
nutrientes, sendo o método preferido para aumentar as fibras 
dietéticas. As principais fibras alimentares são: inulina; gomas; 
pectina; mucilagens; celulose; hemicelulose; e, lignina. Consi-
dera-se fonte alimentar das gomas:  
A) Maçã.                                                                                               
B) Alface. 
C) Linhaça. 
D) Arroz integral. 
E) Farinha de aveia. 

Questão 35 
Segundo a RDC nº 275/2002, os estabelecimentos produto-
res/industrializadores de alimentos devem desenvolver, im-
plementar e manter os Procedimentos Operacionais Padro-
nizados (POPs) para diversos itens. Sobre os requisitos para 
elaboração dos POPs, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os POPs devem ser aprovados, datados e assinados so-

mente pelo responsável técnico, firmando o compro-
misso de sua implementação, monitoramento, avalia-
ção, registro e manutenção. 

II. Os POPs devem ser apresentados como anexo do Manual 
de Boas Práticas de Fabricação do estabelecimento. 

III. A frequência das operações e o nome, o cargo e/ou a 
função dos responsáveis por sua execução devem estar 
especificados em cada POP. 

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

Questão 36 
A Portaria nº 326/1997 do Ministério da Saúde dispõe sobre o 
regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e 
de boas práticas de fabricação para estabelecimentos pro-
dutores/industrializadores de alimento. De acordo com os 
requisitos gerais/essenciais a que deve ajustar-se todo esta-
belecimento desse setor, marque V para as afirmativas ver-
dadeiras e F para as falsas. 
(     ) As paredes devem ser revestidas de materiais permeá-

veis e laváveis de cores claras. Devem ser lisas, sem 
frestas e fáceis de limpar e desinfetar, até uma altura 
adequada para todas as operações.  

(     ) Os ângulos entre as paredes e o piso e entre as paredes 
e o teto devem ser abaulados e herméticos para faci-
litar a limpeza. 

(     ) Refeitórios, lavabos, vestiários e banheiros de limpeza 
dos auxiliares do estabelecimento devem estar com-
pletamente separados dos locais de manipulação de 
alimentos e não devem ter acesso direto e nem comu-
nicação com tais locais. 

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

Questão 37 
O emprego de coliformes na avaliação da qualidade da água 
tratada objetiva verificar a presença de organismos patogêni-
cos. A presença de indicadores pode significar falhas no trata-
mento, na distribuição, ou na higienização do reservatório de 
água. Os micro-organismos apresentam-se na seguinte ordem 
crescente de resistência à desinfecção: 
A) Fungos; helmintos; vírus; e, bactérias.                                                                                               
B) Protozoários; bactérias; fungos; e, vírus. 
C) Vírus; protozoários; helmintos; e, fungos. 
D) Bactérias; vírus; protozoários; e, helmintos.    
E) Helmintos; fungos; bactérias; e, protozoários. 
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Questão 38 
Segundo a Resolução nº 216/2004, o gelo para utilização em 
alimentos deve ser fabricado a partir de água potável, mantido 
em condição higiênico-sanitária que evite sua contaminação. 
Deve ser utilizada somente água potável para manipulação de 
alimentos. Quando utilizada solução alternativa de abasteci-
mento de água, a potabilidade deve ser atestada mediante 
laudos laboratoriais, sem prejuízo de outras exigências previs-
tas em legislação específica. Diante do exposto, qual é a fre-
quência recomendada para a potabilidade ser atestada quando 
utilizada solução alternativa de abastecimento da água?  
A) Anualmente.  
B) Mensalmente.                                                                                               
C) Semanalmente.  
D) Semestralmente. 
E) A cada dois anos. 
 

Questão 39                                                       
As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) constituem 
uma expressão genérica; são atribuídas à ingestão de água ou 
alimentos contaminados; podem ser identificadas quando 
uma ou mais pessoas apresentam sintomas similares após a 
ingestão de alimentos contaminados com micro-organismos 
patogênicos, suas toxinas e substâncias químicas tóxicas, 
configurando uma fonte comum. Entre os agentes etiológicos 
das DTAs, há um encontrado, principalmente, nas carnes mal- 
-cozidas, caldos, molhos, sopas e massas. Sintomas comuns 
após o consumo do alimento contaminado são náuseas e 
vômitos, cólicas abdominais, diarreia e abatimento sem febre 
após 10 horas (podendo variar entre 8 a 22 horas). A forma de 
prevenção é preparar o alimento próximo da hora de con-
sumo, guardar as sobras na geladeira e reaquecer os alimentos 
até a fervura completa. As informações se referem ao seguinte 
micro-organismo: 
A) Bacillus cereus. 
B) Escherichia coli. 
C) Campylobacter spp. 
D) Staphylococcus aureus. 
E) Clostridium perfringens. 
 

Questão 40 
O Brasil tem índices elevados de desperdício de alimentos, 
fator que afeta a economia e acentua os problemas sociais. O 
planejamento inadequado do processamento de alimentos, 
desde a pós-colheita até o consumo, é um dos canais do 
desperdício. Considerando uma Unidade de Alimentação e 
Nutrição (UAN) de uma empresa, que servirá alface lisa crua 
aos 1.800 trabalhadores, sendo 40 gramas per capita; fator de 
correção de 1,3; quantos quilos de alface o nutricionista de-
verá comprar para preparar a refeição? 
A) 55,4. 
B) 72,0. 
C) 93,6. 
D) 104,0. 
E) 110,2. 
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PROVA DISCURSIVA (TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de um texto dissertativo-argumentativo que será 
avaliado na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

 A resposta à Prova Discursiva (texto dissertativo-argumentativo) deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta 
esferográfica de corpo transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de 
outras pessoas. 

 A Prova Discursiva (texto dissertativo-argumentativo) terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) 

linhas, sob pena de perda de 1,0 (um) ponto a cada linha abaixo do limite mínimo exigido. As linhas que excederem o 
limite máximo serão desconsideradas para fins de pontuação. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva (texto dissertativo-argumentativo) em casos de não atendimento ao 
conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o 
determinado no subitem anterior, bem como no caso de identificação em local indevido. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (texto dissertativo-argumentativo) serão considerados os seguintes elementos 
de avaliação: 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS FORMAIS E TEXTUAIS 7 pontos 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, paragrafação, estruturação 
de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 

(B) ASPECTOS TÉCNICOS 3 pontos 

Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao conteúdo programático 
proposto. 

 
 
 

Texto I 
 

Os riscos da automedicação 
 

A descoberta de medicamentos é um importante processo do sistema de saúde mundial, com utilidade no tratamento e 
na cura de enfermidades. No entanto, o uso de remédios para problemas de saúde é visto, muitas vezes, como uma solução 
imediata para aliviar sintomas como dores e mal-estar. Os efeitos das substâncias presentes nos remédios têm sido 
subestimados e a automedicação é, hoje, uma prática comum entre os brasileiros, podendo causar graves danos ao organismo. 

Automedicar-se é o ato de ingerir remédios para aliviar sintomas, sem qualquer orientação médica no diagnóstico, 
prescrição ou acompanhamento do tratamento. No Brasil, cerca de 35% dos medicamentos são adquiridos nas farmácias por 
pessoas que estão se automedicando.  

A disponibilidade de informações médicas na internet cria um ambiente propício para a pessoa fazer diagnóstico e se 
medicar por conta própria. Esses fatores tornaram o uso indiscriminado de medicamentos um dos principais problemas da 
saúde no Brasil. 

(Disponível em: https://www.pfizer.com.br/noticias/ultimas-noticias/os-riscos-da-automedicacao. Acesso em: 06/04/2022.) 

 
Texto II 
 

Automedicação, um velho hábito brasileiro 
 

Uma série de situações leva os indivíduos a optarem por esta perigosa situação: falta de recursos para ter acesso a um 
médico, hospital ou posto de saúde; maus hábitos culturais: meu vizinho disse que é um remédio muito bom, minha tia já usa 
há muitos e muitos anos, minha mãe não ia me indicar um remédio ruim... e assim por diante. Soma-se a isso a facilidade, em 
nosso país, de acesso à compra de medicamentos sem receituário médico. 

A automedicação vai desde uma atitude aparentemente inocente, como o uso de uma aspirina para dor de cabeça ou um 
antiespasmódico para cólicas menstruais até a falta de bom senso em indicar para si próprio ou para os outros tratamentos à 
base de antibióticos ou antidepressivos. As pessoas não imaginam quantos problemas relacionados a isso aparecem nos 
hospitais. Na prática, no Brasil, infelizmente, é quase sempre possível adquirir qualquer medicamento sem receita. 

Vemos então que a caminhada em direção à diminuição da automedicação é longa e complexa. Passa pela diminuição da 
vulnerabilidade das pessoas à medida em que melhorar a sua conscientização a respeito do problema, levando-as a ampliar o 
cuidado e o respeito consigo próprio e os outros, cobrando a melhoria da fiscalização e mais rigor na aplicação das leis e melhor 
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ϒ 

controle das propagandas de remédios nos meios de comunicação. Passa também pela redescoberta, entre outras coisas, do 
importante papel dos farmacêuticos no mundo contemporâneo como agentes de promoção e prevenção à saúde. 

Passa pela conscientização da importância de um trabalho mais estreito entre médicos e farmacêuticos, o que levará, sem 
dúvida, a um maior benefício para a saúde. Passa, ainda, pela constatação de que as farmácias podem e devem ser um espaço 
de promoção e prevenção da saúde. 

(José Júlio de Andrade Fonseca; Josélia Frade. Adaptado.) 

 
Texto III 
 

Os principais prescritores leigos e informais no Brasil 
 

 
(Disponível em: https://ictq.com.br/pesquisa-do-ictq/871-pesquisa-automedicacao-no-brasil-2018. Acesso em: 06/04/2022.) 

 
A partir dos textos motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:  
 

A automedicação como hábito na sociedade brasileira 
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PROVA DISCURSIVA (TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO) 
 

01  

02  

03  

04  

05 

 

06  

07  

08  

09  

10 

 

11  

12  

13 

 

14   

15   

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ou braceletes magnéticos (ainda 
que terapêuticos) 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, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, Médio e Médio Técnico, e 1 (um) texto dissertativo-argu-
mentativo para os cargos de Nível Superior. 

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) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) 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 4 (quatro) horas para os cargos de Nível Superior e; 3 (três) horas para os demais cargos. Este período 
abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos 
(Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) 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 Concurso.   

 

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 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, 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 Concurso Público. 




