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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Memórias de um aprendiz de escritor 
 

Escrevo há muito tempo. Costumo dizer que, se ainda não 
aprendi – e acho que não aprendi, a gente nunca para de 
aprender – não foi por falta de prática. Porque comecei muito 
cedo. Na verdade, todas as minhas recordações estão ligadas a 
isso, a ouvir e contar histórias. Não só as histórias dos perso-
nagens que me encantam, o Saci-Pererê, o Negrinho do Pasto-
reio, a Cuca, Hércules, Teseu, os Argonautas, Mickey Mouse, 
Tarzan, os Macabeus, os piratas, Tom Sawyer, Sacco e Vanzetti. 
Mas também as minhas próprias histórias, as histórias de meus 
personagens, estas criaturas reais ou imaginárias com quem 
convivi desde a infância.  

Na verdade, eu escrevi acima. Verdade é uma palavra 
muito relativa para um escritor de ficção. O que é verdade, o 
que é imaginação? No colégio onde fiz o segundo grau, o Júlio 
de Castilhos, havia um rapaz que tinha fama de mentiroso. 
Fama, não; ele era mentiroso. Todo mundo sabia que ele era 
mentiroso. Todo mundo, menos ele.  

Uma vez, o rádio deu uma notícia alarmante: um avião em 
dificuldade sobrevoava Porto Alegre. Podia cair a qualquer mo-
mento. Fomos para o colégio, naquele dia, preocupados; e 
conversávamos sobre o assunto, quando apareceu ele, o menti-
roso. Pálido: 

– Vocês não podem imaginar!  
Uma pausa dramática, e logo em seguida:  
– Sabem este avião que estava em perigo? Caiu perto da 

minha casa. Escapamos por pouco. Gente, que coisa horrível!  
E começou a descrever o avião incendiando, o piloto gri-

tando por socorro... Uma cena impressionante. Aí veio um cole-
ga correndo, com a notícia: o avião acabara de aterrizar, são e 
salvo. Todo mundo começou a rir. Todo mundo, menos o menti-
roso:  

– Não pode ser! – Repetia, incrédulo, irritado. – Eu vi o 
avião cair!  

Agora, quando lembro este fato, concluo que não estava 
mentindo. Ele vira, realmente, o avião cair. Com os olhos da 
imaginação, decerto; mas para ele o avião tinha caído, e tinha 
incendiado, e tudo mais. E ele acreditava no que dizia, porque 
era um ficcionista. Tudo que precisava, naquele momento, era 
um lápis e papel. Se tivesse escrito o que dizia, seria um escritor; 
como não escrevera, tratava-se de um mentiroso. Uma questão 
de nomes, de palavras.  

(SCLIAR, Moacyr. Memórias de um aprendiz de escritor. Editora Ibep 
Nacional. 2005.) 

 

Questão 01 
O título “Memórias de um aprendiz de escritor” comprova 
como conteúdo central do texto: 
A) As mentiras contadas por um ficcionista. 
B) O fato do autor nunca parar de aprender. 
C) A veracidade das histórias narradas pelo autor. 
D) As recordações do autor; o ouvir e contar histórias. 

Questão 02 
Levando em consideração a função sintática dos termos desta-
cados, apenas uma das alternativas apresenta elemento que 
difere dos demais; assinale‐o. 
A) “Gente, que coisa horrível!” (6º§) 
B) “E ele acreditava no que dizia, (...)” (9º§) 
C) “Uma vez, o rádio deu uma notícia alarmante: (...)” (3º§) 
D) “Verdade é uma palavra muito relativa para um escritor 

de ficção.” (2º§) 
 

Questão 03 
Assinale a afirmativa transcrita do texto que denota uma 
ação verbal acabada e totalmente concluída. 
A) “Escrevo há muito tempo.” (1º§) 
B) “Caiu perto da minha casa.” (6º§) 
C) “Ele vira, realmente, o avião cair.” (9º§) 
D) “Todo mundo sabia que ele era mentiroso.” (2º§) 
 

Questão 04 
No fragmento “E começou a descrever o avião incendiando, o 
piloto gritando por socorro...” (7º§), as reticências foram em-
pregadas para: 
A) Enfatizar um esclarecimento. 
B) Marcar uma indecisão no conto. 
C) Estabelecer uma pausa de longa duração. 
D) Fazer com que o leitor imagine o desenrolar da ideia textual. 
 

Questão 05 
Em “E ele acreditava no que dizia, porque era um ficcio-
nista.” (9º§), o termo destacado expressa ideia de: 
A) Condição. 
B) Finalidade. 
C) Explicação. 
D) Comparação. 
 

Questão 06 
No excerto “Uma vez, o rádio deu uma notícia alarmante: 
um avião em dificuldade sobrevoava Porto Alegre.” (3º§), 
a expressão “alarmante” pode ser substituída, sem altera-
ção semântica, por: 
A) Evidente. 
B) Imprestável. 
C) Vergonhosa. 
D) Assustadora. 
 

Questão 07 
No fragmento “O que é verdade, o que é imaginação?” (2º§), 
o autor faz uma pausa no conto para: 
A) Estabelecer uma intimidade com o leitor. 
B) Mostrar o seu ponto de vista sobre a fama dos mentirosos. 
C) Realizar uma indagação sobre ficção – a veracidade dos 

fatos narrados. 
D) Apontar um questionamento sobre as histórias dos perso-

nagens que o encantam. 
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Questão 08 
“Com os olhos da imaginação, decerto; mas para ele o avião 
tinha caído, e tinha incendiado, e tudo mais.” (9º§) Conside-
rando o sentido literal, o termo assinalado significa: 
A) Suponho. 
B) Evidencio. 
C) Sem dúvida. 
D) Comumente. 
 

Questão 09 
Considerando que os advérbios qualificam verbos e inten-
sificam o sentido de adjetivos e de outros advérbios, assi-
nale o trecho que evidencia circunstância de afirmação. 
A) “Porque comecei muito cedo.” (1º§) 
B) “Ele vira, realmente, o avião cair.” (9º§) 
C) “Agora, quando lembro este fato, (...)” (9º§) 
D) “(...) a gente nunca para de aprender (...)” (1º§) 
 

Questão 10 
De acordo com a conjuntura textual, é correto afirmar que: 
A) A concepção de verdade não é absoluta. 
B) Um ficcionista comumente escreve o que diz. 
C) Quem é mentiroso não poderá ser tornar escritor. 
D) O escritor vê com os olhos da imaginação; acredita no que 

diz. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 11 
O município de Jequié, em união indissolúvel com o Estado da 
Bahia e com a República Federativa do Brasil, constituído dentro 
do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo local, 
objetiva, na área territorial de sua competência, o desenvolvi-
mento com a construção de uma comunidade livre, justa e 
solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na digni-
dade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre 
iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu poder por 
decisão dos munícipes, pelos seus representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Lei Orgânica, da Constituição 
Estadual e da Constituição Federal. 

(Lei Orgânica. Lei Ordinária nº 1.130, de 05 de abril de 1990.) 
 

Sobre os bens municipais de Jequié, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. Águas fluentes, emergentes e em depósito, quando cons-

truído pelo poder público, localizadas exclusivamente em 
seu território. 

II. Renda proveniente do exercício de suas atividades e da 
prestação de serviços. 

III. Direito à participação no resultado da exploração de pe-
tróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica e outros recursos minerais de 
seu território. 

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

Questão 12 
 

Van Gogh é pop: exposição imersiva  
sobre pintor chega ao Rio 

 

A partir de 6 abril, a Casa França-Brasil, no Centro do Rio de 
Janeiro, será inteiramente tingida em cores, formas e sonhos, 
para convidar o público a um mergulho profundo – ao passado 
e à vida e obra de um dos maiores e mais importantes artistas 
de todos os tempos. O centro cultural carioca irá receber a 
mostra multimídia “Van Gogh e seus contemporâneos – Experi-
ência imersiva” e permitirá que os visitantes “entrem” nas telas 
do mestre pós-impressionista holandês: com projeções em 
360° e trilha sonora original, a exposição permitirá não somente 
a experiência sobre as obras como sobre a vida de Vincent Van 
Gogh na segunda metade do século XIX. 

(Disponível em: https://www.guiadasartes.com.br/rio-de-janeiro/rio-
de-janeiro/exposicoes/van-gogh-e-seus-contemporaneos--experiencia-

imersiva-2022-04-06. Acesso em: 12/04/2022.) 
 

Vincent Willem Van Gogh nasceu em Zundert, na Holanda, no 
dia 30 de março de 1853. Filho do pastor Theodorus Van Gogh 
e de Ana Cornelius Carbentus, Van Gogh era o primeiro filho de 
seis irmãos. Sobre Van Gogh, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Abandonou os estudos aos 15 anos, tonando comerciante de 

artes em Haia através da indicação de seu tio. 
B) É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos; 

produziu, aproximadamente, duas mil obras durante os seus 
37 anos de vida. 

C) Em suas obras retratava os camponeses, a natureza, a misé-
ria; fez autorretratos e, com as vendas de suas obras, deixou 
uma grande fortuna para o seu sobrinho. 

D) Cortou a própria orelha em consequência de um acesso de 
agressividade. Após esse episódio foi internado em um hos-
pital. Posteriormente, foi diagnosticado com depressão, inter-
nou-se voluntariamente em um sanatório na cidade vizinha. 

 

Questão 13 
A pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo 
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aos dependentes 
de um trabalhador que morreu ou que teve morte declarada 
pela Justiça, como nos casos de desaparecimento. Quem 
vive em união estável também tem direito ao recebimento 
da pensão por morte. A companheira ou companheiro que 
vivam em união estável possuem direito à pensão por morte 
deixada pelo(a) falecido(a); esse direito está previsto na Lei 
nº 8.213/91. 

(Jornal Contábil.) 
 

De acordo com o Art. 1.723 do Código Civil, é reconhecida 
como entidade familiar a união estável entre homem e mulher 
ressaltando os seguintes requisitos, EXCETO: 
A) Convivência com o intuito de constituir uma família. 
B) Relacionamentos com constantes interrupções – “idas e 

vindas”. 
C) Convivência pública sendo a relação de conhecimento de 

amigos, familiares e/ou comunidade. 
D) Convivência duradoura; embora não haja uma determinação 

sobre o tempo mínimo, é necessário que esse tempo seja 
estável. 

 



     

 

      
                                                     4 

        

FUNÇÃO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR PARA ATUAR EM 
CLASSES COMUNS E/OU EDUCAÇÃO INFANTIL (T) – TIPO 2 – 
VERDE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA 
 

Ξ 

Questão 14 
O número de brasileiros morando em Portugal nunca foi tão 
alto. É o que aponta um levantamento exclusivo feito pela 
equipe da CNN, com base em dados cedidos pelo Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) da Embaixada Portuguesa. 
Em sua maioria, a idade dos brasileiros em território portu-
guês varia entre 20 e 49 anos. As informações oficiais dão 
conta que a imigração de brasileiros ao país europeu cresce 
há seis anos consecutivos e atingiu a marca de 211 mil 
pessoas em março de 2022. 

(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/numero-de-
brasileiros-em-portugal-nunca-foi-tao-alto-segundo-embaixada-

portuguesa. Acesso em: 12/04/2020.) 
 

O Brasil é um país multicultural nascido da mistura dos afri-
canos, indígenas, portugueses e muitos outros povos. Entre-
tanto, Portugal foi, sem dúvida, o país que mais exerceu in-
fluência sobre a formação sociocultural brasileira. Diante do 
exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. A língua portuguesa é a maior herança lusitana, sendo o 

único idioma oficial do Brasil. 
II. O carnaval e as festas juninas são festas folclóricas intro-

duzidas pelos portugueses, assim como as festas regio-
nais como cavalhadas, bumba-meu-boi, fandango e farra 
do boi. 

III. Os imigrantes brasileiros, atualmente, são bem vistos em 
Portugal em decorrência do atual perfil, que é diferente dos 
anos 80, que, em sua a maioria, era formada por cidadãos 
sem a mesma qualificação profissional dos que hoje vão 
morar em Portugal. 

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

 
Questão 15 
 

Com 89 anos, ela tornou-se a principal acionista da 
Amaggi em 2001 após a morte do marido;  

sua fortuna é de mais de R$ 30 bilhões 
 

“O Brasil, de acordo com a Revista Forbes, conta com oito 
mulheres bilionárias. A mais rica delas é Lucia Borges Maggi, 
empresária do ramo da soja e dona de uma das maiores empre-
sas do mundo no setor. Com fortuna estimada em US$ 6,9 bi-
lhões (R$ 32,3 bilhões), ela começou, junto com o marido André 
Maggi, em 1977, na pequena cidade de São Miguel do Iguaçu. 
Não demorou muito para que a Sementes Maggi expandisse 
seus negócios e, já em 1979, estivesse presente no _________, 
estado brasileiro que mais exporta soja. Futuramente, a compa-
nhia mudou de nome para Amaggi.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente o trecho anterior, considerando o estado 
que mais produz soja. 
A) Acre 
B) Paraná 
C) São Paulo 
D) Mato Grosso 
 

 

Questão 16 
Em relação às sanções econômicas impostas contra a Rússia 
chamam atenção para as fortunas e os bens dos homens 
mais ricos do país. A lista de bens do grupo, porém, é muito 
vasta e inclui frotas de jatinhos, clubes de futebol e até 
museus, o que pode estender ainda mais os prejuízos. Se-
gundo o índice da Bloomberg, os 21 mais ricos da Rússia 
perderam US$ 39 bilhões em apenas um dia após o início da 
invasão militar aprovada por Vladimir Putin. 

(Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/bilionarios-russos-
alem-de-iates-avioes-empresarios-tem-clubes-de-futebol-ate-museus. 

Acesso em: 12/04/2022.) 
 

O clube de futebol, que é atual campeão europeu, e que 
poderá ser vendido é: 
A) Chelsea. 
B) Barcelona. 
C) Manchester United. 
D) Tottenham Hotspur. 
 

Questão 17 
Provenientes do contexto da Revolução Francesa, os termos 
políticos “direita” e “esquerda” são utilizados para qualificar a 
postura dos debatedores políticos. Considerando o enredo das 
origens do termo “direita” e “esquerda”, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A Revolução Francesa iniciou em 1789; teve como princi-

pal característica a entrada efetiva da alta e baixa bur-
guesia e os trabalhadores (camponeses e urbanos) na es-
fera do poder político. 

(     ) O Terceiro Estado do Antigo Regime Absolutista teve sem-
pre seu voto vencido na disputa institucional contra os 
outros dois Estados: o clero e a nobreza. 

(     ) A oposição entre o grupo direito (moderado) e o grupo 
esquerdo (radical) deu origem, portanto, à nomenclatura 
que, atualmente, é utilizada. 

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

Questão 18 
Serão julgados cinco acusados da morte do pastor Anderson do 
Carmo. Os réus desse julgamento são o filho biológico de Flor-
delis, Adriano dos Santos Rodrigues; os filhos afetivos André Luiz 
de Oliveira, e Carlos Ubiraci Francisco da Silva, o ex-PM Marcos 
Siqueira Costa e sua esposa Andrea Santos Maia. No dia 9 de 
maio, na segunda sessão do júri, a partir das 9 horas, além de 
Flordelis, serão julgadas sua filha biológica Simone dos Santos 
Rodrigues; a neta, Rayane dos Santos Oliveira; e a filha afetiva, 
Marzy Teixeira da Silva. Flordelis segue presa na penitenciária 
Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó. 
(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/caso-flordelis-

tribunal-julga-mais-5-acusados-pela-morte-de-anderson-do-carmo. 
Acesso em: 12/04/2022.) 

 

Flordelis dos Santos de Souza, missionária evangélica, ocupa-
va, à época do crime, o cargo de: 
A) Senadora Federal. 
B) Deputada Federal. 
C) Deputada Estadual. 
D) Assessora Ministerial. 
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Questão 19 
A Federação Internacional de Futebol Associado (do francês: 
Fédération Internationale de Football Association), mais conhe-
cida pelo acrônimo FIFA, é a instituição internacional que dirige 
as associações de futsal, futebol de praia (português europeu), 
ou futebol de areia (português brasileiro) e futebol associado, 
o esporte coletivo mais popular do mundo. Filiada ao COI, a 
FIFA foi fundada em Paris, em 21 de maio de 1904, e tem sua 
sede em Zurique, na Suíça.  

(Museu do Futebol.) 
 

A Copa do Mundo de 2022 será realizada no Catar, e acon-
tecerá entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. São 
32 seleções que participam da competição. O Brasil está no 
grupo G, junto com as seleções da Sérvia, Suíça e Cama-
rões. Sobre o país Catar, analise as afirmativas a seguir. 
I. Sua história é marcada pela interferência da religião islâmica. 
II. O país fica localizado no continente Asiático, mais precisa-

mente na região da Ásia Ocidental, onde se encontram os 
países do Oriente Médio. 

III. Tem um clima desértico; com temperaturas muito elevadas 
e baixa pluviosidade, as tempestades de areias são frequen-
tes no país. 

IV. É considerado um dos países mais ricos e desenvolvidos do 
mundo em razão do seu amplo crescimento econômico e 
da sua elevada produção de bens. 

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

Questão 20 
Um desenho do renascentista Michelangelo, descoberto em 
2019, será colocado à venda no próximo mês pela empresa de 
arte Christie’s, e pode ser arrematado por 30 milhões de euros 
(cerca de R$ 150 milhões), disse a casa de leilões britânica. O 
desenho recém-descoberto, uma das poucas obras do artista 
renascentista italiano em mãos particulares, foi vendido em 
1907, em Paris, e anunciado como obra de um dos alunos da 
escola de arte de Michelangelo. 

(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/desenho-
raro-de-michelangelo-pode-arrecadar-mais-de-r-150-milhoes-em-leilao-

em-paris. Acesso em: 12/04/2022.) 
 

Sobre o artista renascentista italiano Michelangelo, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Além de pintor, foi escultor, arquiteto e poeta. 
B) O Papa Júlio II encarregou o artista para restaurar a Catedral 

de São Pedro, em Roma; porém, ele negou. 
C) A escultura foi uma de suas grandes paixões, expressando 

seu sentimento através da frase: “A figura já está na pedra, 
trata-se de arrancá-la para fora”. 

D) Michelangelo estudou anatomia; considerando a beleza 
do corpo humano, partiu do ideal de descobrir como ele 
funcionava por baixo da casca exterior. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 e a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, 
tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina 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 Processo Seletivo Simplificado, 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 20 (vinte) questões de múltipla escolha para todas as funções. 

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 à 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 2 (duas) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição 
das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

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 poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de 
sua realização, podendo levar o caderno de provas. Caso o candidato deixe o local de provas antes do horário permitido, 
deverá, ainda, entregar ao Fiscal de Aplicação o caderno de provas, não podendo levar qualquer anotação referente às 
suas opções de respostas. 

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 o 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 Simplificado.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 20h do dia 01 de maio de 2022 (domingo). 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo 
Seletivo Simplificado 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 Simplificado. 




