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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica? 

Estudo aponta que a procura por procedimentos de nariz e 
queixo aumentou por conta das distorções de 
características faciais causadas pelas selfies. 

Com distorções irreais de características faciais, as 
“selfies” causam um efeito que pode gerar um aumento nos 
pedidos de cirurgia plástica desnecessárias. É o que mostra um 
estudo recente publicado na Plastic & Reconstructive Surgery.  

“Os jovens são mais afetados por este fenômeno”, afirma 
o cirurgião plástico Mário Farinazzo, membro da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Chefe do Setor de
Rinologia da UNIFESP e cirurgião instrutor do Dallas Rinoplasthy. 
“O fato de se ter uma câmera nas mãos a todo momento é um 
convite para o autorretrato de todos os ângulos e em todas as
situações. Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo
que desagrada, principalmente se compara com fotos de outras
pessoas nas redes sociais ignorando o fato de que muitas delas 
são produzidas e manipuladas digitalmente”, completa. 

O estudo aponta, inclusive, que pacientes utilizam cada vez 
mais as fotografias tiradas de câmeras de smartphone para 
discutir com um cirurgião plástico. Há uma relação documentada 
entre o aumento de selfies e os pedidos de rinoplastia – ou 
cirurgia para alterar a aparência do nariz – principalmente entre 
os mais jovens, assim como a mentoplastia, já que esses retratos 
costumam alterar a aparência do nariz e do queixo.  

Mas como as câmeras podem distorcer as imagens, 
especialmente quando são tiradas de perto, as selfies podem 
não refletir a verdadeira aparência de um indivíduo, segundo a 
pesquisa. Outro ponto apontado pelo trabalho que influencia o 
crescimento de procedimentos estéticos é a excessiva quanti-
dade de horas observando imagens milimetricamente editadas 
para atingir a “perfeição”. “A adolescência é uma fase na qual a 
autoestima ainda depende muito de uma boa aparência, logo, 
aparecer bem nas selfies torna-se quase que uma obrigação”, 
pontua Farinazzo.” Isso leva o jovem a procurar formas de se 
sentir melhor e a cirurgia é uma delas”, acrescenta. Sem contar 
que os adolescentes estão cada vez mais informados e seguros 
daquilo que os incomodam e o que pode ser mudado. “Isso é 
influência de um mundo conectado e com grande disponibili-
dade de informação. As selfies apenas realçam o objeto do 
incômodo”, diz o médico. 

(...) “Quando um paciente percebe, por conta de sua foto, 
um nariz maior do que realmente é, cabe ao médico, em uma 
conduta ética e correta, tentar fazê-lo entender que aquilo não 
corresponde à realidade.” Para o caso em que há uma indicação 
cirúrgica de fato, o cirurgião plástico argumenta que não existe 
problema em fazer cirurgia em adolescentes. “A indicação 
está mais ligada ao problema do que à idade do paciente. 
Mas é importante uma boa conversa com o médico antes de 
qualquer procedimento. As pessoas estão cada vez mais 

críticas, e isso gera uma expectativa maior em relação aos resul-
tados de uma cirurgia. Procure um cirurgião plástico membro da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e busque também reco-
mendações”, finaliza Farinazzo. 

(BLANES. Simone. Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica? 
Veja, 2022. Disponível em: https://veja.abril.com.br/comportamento/ 

por-que-jovens-estao-fazendo-tanta-cirurgia-plastica/. Acesso em: 
13/05/2022. Adaptado.) 

Questão 01 
Das passagens destacadas a seguir, qual apresenta uma rela-
ção semântica de causa e consequência? 
A) “Há uma relação documentada entre o aumento de selfies e

os pedidos de rinoplastia – ou cirurgia para alterar a aparên-
cia do nariz [...]” (3º§)

B) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais
informados e seguros daquilo que os incomodam e o que
pode ser mudado.” (4º§)

C) “Outro ponto apontado pelo trabalho que influencia o cresci-
mento de procedimentos estéticos é a excessiva quantidade
de horas observando imagens...” (4º§)

D) “Mas como as câmeras podem distorcer as imagens, espe-
cialmente quando são tiradas de perto, as selfies podem não
refletir a verdadeira aparência de um indivíduo, [...]” (4º§)

Questão 02 
A opinião do cirurgião plástico Mário Farinazzo foi utilizada 
como uma estratégia argumentativa, que é conhecida por 
argumento de: 
A) Autoridade.
B) Comparação.
C) Exemplificação.
D) Provas concretas.

Questão 03 
Analise este excerto: “O estudo aponta, inclusive, que paci-
entes utilizam cada vez mais as fotografias tiradas de câmeras 
de smartphone para discutir com um cirurgião plástico.” (3º§) 
O termo destacado foi utilizado pela autora com a função de: 
A) Antecipar a ideia a ser desenvolvida.
B) Apontar para o argumento mais forte.
C) Resumir as ideias principais do período.
D) Ampliar o sentido do termo subsequente.

Questão 04 
Assinale a alternativa em que os verbos destacados foram 
empregados no modo imperativo. 
A) “‘Procure um cirurgião plástico membro da Sociedade Brasi-

leira de Cirurgia Plástica e busque também recomendações’
[...]” (5º§)

B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que
desagrada, principalmente se compara com fotos de outras
pessoas [...]” (2º§)

C) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais
informados e seguros daquilo que os incomodam e o que
pode ser mudado.” (4º§)

D) “Para o caso em que há uma indicação cirúrgica de fato,
o cirurgião plástico argumenta que não existe problema
em fazer cirurgia em adolescentes.” (5º§)
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Questão 05 
Releia este fragmento do 3º§: “Há uma relação documentada 
entre o aumento de selfies e os pedidos de rinoplastia (...), 
assim como a mentoplastia, já que esses retratos costumam 
alterar a aparência do nariz e do queixo”. Considerando-se o 
contexto, é possível inferir que os termos mentoplastia e 
rinoplastia se referem, respectivamente, às seguintes cirurgias 
de alteração:  
A) Lábios e nariz.
B) Queixo e nariz.
C) Orelhas e lábios.
D) Orelhas e queixo.

Questão 06 
Observe esta passagem: “Estudo aponta que a procura por 
procedimentos de nariz e queixo aumentou por conta das 
distorções de características faciais causadas pelas selfies” 
(subtítulo). Em qual alternativa o termo que apresenta a 
mesma função do que destacado no trecho anterior? 
A) “Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica?”

(título)
B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que

desagrada...” (2º§)
C) “[...] o cirurgião plástico argumenta que não existe pro-

blema em fazer cirurgia em adolescentes.” (5º§)
D) “[...] as ‘selfies’ causam um efeito que pode gerar um au-

mento nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias.”
(1º§)

Questão 07 
A alternativa cujo conteúdo melhor responde ao questiona-
mento presente no título do texto se encontra em: 
A) Os cirurgiões plásticos se baseiam, principalmente, nas selfies

feitas pelos pacientes para traçar seu projeto cirúrgico.
B) Os médicos evitam informar aos pacientes a verdadeira

necessidade de se submeter a um procedimento estético.
C) As selfies, frequentemente, revelam uma imagem distor-

cida das características físicas reais, sobretudo, para os
adolescentes.

D) Os jovens acreditam estar cada vez mais bem informados
sobre o que esteticamente os incomoda e procuram solu-
ções nas cirurgias.

Questão 08 
A respeito das ideias e informações veiculadas no texto, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os adolescentes desejam ficar com uma boa aparência

nas fotos, já que a imagem é algo muito importante para
a autoestima deles.

B) O Dr. Farinazzo recomenda que as pessoas busquem ori-
entações e informações antes de se submeterem a um
procedimento estético.

C) Para os médicos, via de regra, há alguns inconvenientes
em se realizar procedimentos estéticos, como a rinoplas-
tia, em pacientes jovens.

D) Os jovens comparam suas selfies com as das pessoas que
utilizam alguma espécie de filtro e isso os faz acreditar
que sua aparência não é boa.

Questão 09 
A linguagem presente nos gêneros jornalísticos procura seguir 
as regras da gramática normativa. No entanto, eventualmente, 
é possível encontrar nesses mesmos gêneros alguns deslizes 
gramaticais. Assinale a passagem em que a autora do artigo 
cometeu uma INADEQUAÇÃO em relação ao emprego da con-
cordância nominal. 
A) “As pessoas estão cada vez mais críticas, e isso gera uma

expectativa maior em relação aos resultados de uma cirur-
gia.” (5º§)

B) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais
informados e seguros daquilo que os incomodam e o que
pode ser mudado.” (4º§)

C) “[...] ‘se compara com fotos de outras pessoas nas redes
sociais ignorando o fato de que muitas delas são produzidas
e manipuladas digitalmente’[...]” (2º§)

D) “Com distorções irreais de características faciais, as
‘selfies’ causam um efeito que pode gerar um aumento
nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias.” (1º§)

Questão 10 
Prefixos e sufixos são morfemas que se ligam ao radical das 
palavras, acrescentando-lhes significados. Com base nessas 
informações, selecione a alternativa em que o sentido do pre-
fixo ou do sufixo destacado foi INCORRETAMENTE apontado 
nos colchetes.  
A) “A adolescência é uma fase na qual a autoestima ainda

depende muito de uma boa aparência, [...]” (4º§) [auto-
= próprio]

B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que
desagrada, principalmente se compara com fotos de outras 
pessoas [...]” (2º§) [des- = reforço]

C) “[...] afirma o cirurgião plástico Mário Farinazzo [...] Chefe do
Setor de Rinologia da UNIFESP e cirurgião instrutor do Dallas 
Rinoplasthy.” (2º§) [-tor = agente]

D) “‘[...] compara com fotos de outras pessoas nas redes sociais
ignorando o fato de que muitas delas são produzidas e mani-
puladas digitalmente [...]’” (2º§) [-mente = modo]

INFORMÁTICA 

Questão 11 
Considerando o Windows 8, Configuração Local, Idioma Por-
tuguês-Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. Existem três tipos de contas de usuário: usuário local;

uma conta de domínio; ou, uma conta Microsoft.
II. O perfil de usuário de uma conta local é armazenado na

nuvem e pode ser usado em qualquer computador.
III. Windows Live ID ou um endereço de e-mail dos domínios

Live ou Hotmail são contas da Microsoft.
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e III.
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Questão 12 
No LibreOffice Writer 7.1, Configuração Local, Idioma Portu-
guês-Brasil, há três maneiras de exibir a caixa de diálogo 
“Localizar e Substituir”: I. clicar no ícone localizar e substituir 
na barra de ferramentas Localizar; II. acessar a Barra de 
Menus/Editar > Localizar e substituir; ou, III. usar um con-
junto de teclas de atalho do teclado. Tal conjunto se refere as 
seguintes teclas de atalho do teclado: 
A) CTRL + D
B) CTRL + F
C) CTRL + H
D) CTRL + M

Questão 13 
Em LibreOffice Calc 7.0, Configuração Local, Idioma Português-
-Brasil, o menu que “contém comandos para modificar a apa-
rência da interface de usuário do Calc, Ver cabeçalhos, Tela 
inteira, Zoom etc.” localiza-se na seguinte barra de menus:
A) Exibir.
B) Editar.
C) Dados.
D) Arquivo.

Questão 14 
No Windows 8, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
para que o usuário possa percorrer os gadgets da área de tra-
balho, um atalho de teclado é o meio mais rápido; assinale-o. 
A) CTRL + A
B) CTRL + E
C) WIN + G (Tecla Windows + letra G)
D) WIN + H (Tecla Windows + letra H)

Questão 15 
No LibreOffice Impress 7.0, Configuração Local, Idioma Portu-
guês-Brasil, a Área de Trabalho, que é normalmente o centro 
da janela principal, possui quatro exibições-padrão, que podem 
ser selecionadas por meio de abas. Trata-se da área em que se 
vai trabalhar a apresentação, criando e editando o que desejar. 
Uma das exibições é aberta, por padrão, quando o LibreOffice 
Impress é acionado; assinale-a. 
A) Notas.
B) Normal.
C) Estrutura de tópicos.
D) Organizador de slides.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 16 
A responsabilidade social pressupõe sustentabilidade, ou 
seja, as empresas devem visar o desenvolvimento susten-
tável, que satisfaz as necessidades presentes sem compro-
meter a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas. 
É correto afirmar que sustentabilidade é a sintonia entre: 
A) Ambiental; econômico; e, social.
B) Privado; financeiro; e, individual.
C) Governamental; superavitário; e, coletivo.
D) Empresarial; lucrativo; e, comportamental.

Questão 17 
A organização é o processo que define como as atividades 
serão realizadas, por meio da utilização dos referidos recursos. 
O processo de organizar cria, portanto, uma estrutura estável 
e dinâmica, através da qual se define o trabalho que as pessoas 
devem realizar. Essa estrutura é a chamada estrutura organiza-
cional. Constituem-se em componentes da organização: 
A) Missão; visão; valores; e, objetivos.
B) Tarefas; pessoas; órgãos; e, relações.
C) Métodos; procedimentos; tempo de execução; e, orçamento.
D) Padrão de desempenho; identificação de erros; prevenção de

falhas; e, ação corretiva.

Questão 18 
Os manuais administrativos são ferramentas da gestão que 
promovem a disseminação de informações e orientações para 
direcionar tarefas e procedimentos, além de refletirem a cul-
tura organizacional. São classificados de acordo com sua 
função e necessidade. O manual administrativo que descreve 
o desenvolvimento e a operacionalização das atividades com-
ponentes dos sistemas funcionais da organização estipula
critérios e procedimentos para uniformidade na execução dos
trabalhos; coordena as atividades de forma racional; traz
orientações e instruções para atividades comuns às unidades
da organização; e, apresenta o detalhamento das atividades
denomina-se Manual de: 
A) Integração.
B) Organização.
C) Políticas e diretrizes.
D) Normas e procedimentos.

Questão 19 
A Teoria das Relações Humanas surgiu, efetivamente, em 1927, 
a partir da experiência de Hawthorne, tendo em vista diversos 
fatores: necessidade de humanizar e democratizar a adminis-
tração, contrapondo-se aos conceitos rígidos e mecanicistas da 
teoria clássica e adequando-a aos novos padrões e estudos 
desenvolvidos. De acordo com a referida teoria, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(    ) O ser humano possui um comportamento simples e mecâ-

nico, sendo guiado apenas pelo sistema e demandas de 
ordem biológica. 

(     ) O nível de produção é resultante da integração social, 
por normas sociais e expectativas que envolvem o 
indivíduo. 

(     ) O comportamento dos trabalhadores se apoia total-
mente no indivíduo que reage isoladamente como tal 
e nunca como membros de um grupo. 

(     ) O grupo estabelece o nível de competência e eficiência 
do trabalhador, definindo a quota de produção e pune 
o indivíduo que sai das normas grupais.

A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.
B) F, V, F, V.
C) V, V, F, F.
D) V, F, V, F.
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Questão 20 

(Disponível em: https://www.voitto.com.br/assets/ckeditor2/plugins/imageuploader/uploads/56823bec0.png.) 

A imagem corresponde a: 
A) Formulário.
B) Fluxograma.
C) Organograma.
D) Arranjo físico ou layout.

Questão 21 
Analise o esquema apresentado: 

Considerando as funções da administração – planejamento, 
organização, direção e controle, é possível afirmar que o es-
quema corresponde a: 
A) Direção.
B) Controle.
C) Organização.
D) Planejamento.

Questão 22 
Na redação oficial, é necessário atenção para o uso dos prono-
mes de tratamento em três momentos distintos: no endereça-
mento, no vocativo e no corpo do texto. No vocativo, o autor 
dirige-se ao destinatário no início do documento. No corpo do 
texto, pode-se empregar os pronomes de tratamento em sua 
forma abreviada ou por extenso. O endereçamento é o texto 
utilizado no envelope que contém a correspondência oficial. 
Constitui-se em um dos princípios para o bom atendimento ao 
cliente: 
A) A empresa estar comprometida em proporcionar um ex-

celente atendimento ao fornecedor.
B) O cliente precisa da empresa para comprar, e ela passa a

ser o principal centro de sua atenção.
C) Todos os funcionários serem treinados para vender pelo

valor mais elevado possível ao cliente.
D) Os sistemas e os procedimentos serem desenhados para

dar impulso ao atendimento ao cliente.

Questão 23 
A redação oficial não é necessariamente árida e contrária à 
evolução da língua. É que sua finalidade básica – comunicar 
com objetividade e máxima clareza – impõe certos parâmetros 
ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquele da 
literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular 
etc. Correspondem aos atributos da redação oficial: 
A) Expressões rebuscadas; objetividade; e, informalidade.
B) Neologismos; clareza e precisão; formalidade; e, concisão.
C) Clareza e precisão; formalidade e padronização; e, concisão.
D) Objetividade; pessoalidade no pronome de tratamento;

e, coesão e coerência.

Questão 24 
Com o objetivo de uniformização dos expedientes, o Manual 
de Redação Oficial da Presidência da República (2018) adotou 
nomenclatura e diagramação únicas que seguem o chama-
mento de padrão ofício. Sobre a estrutura do padrão ofício, 
assinale a afirmativa correta. 
A) O cabeçalho é utilizado apenas na primeira página do docu-

mento, recuado à esquerda na área determinada pela for-
matação.

B) Em local e data do documento, o dia do mês deve ser
apresentado em numeração cardinal para todos os dias
do mês e o nome do mês com inicial maiúscula.

C) Os dados do órgão, tais como endereço, telefone, endereço
de correspondência eletrônica, sítio eletrônico oficial, não
podem ser informados no rodapé do documento, apenas
no cabeçalho e centralizados.

D) O endereço postal do destinatário deve ser dividido em
duas linhas; não sendo ao mesmo órgão, deve constar na
primeira linha a localidade e o logradouro e na segunda
linha o CEP e a unidade da federação.
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Questão 25 
Ao se dar conta do enorme poder das empresas, a sociedade 
passa a exigir delas uma responsabilidade de mesma abran-
gência e intensidade. A empresa que sobrevive em longo prazo 
em um ambiente democrático reconhece sua natureza pública 
ao demonstrar quanto agrega de valor à sociedade e não 
apenas aos acionistas e dirigentes. Em um tempo de enorme 
transparência e visibilidade, todas as ações e omissões das 
empresas, especialmente das grandes, serão conhecidas publi-
camente. É apenas uma questão de tempo. A reputação das 
empresas será formada cada vez mais pelo que os diversos 
stakeholders falam dela e cada vez menos pelo que a empresa 
fala de si própria.           (Mattar, H. 2006.) 

De acordo com o texto, analise as afirmativas a seguir. 
I. A responsabilidade social das empresas envolve uma gestão

transparente e ética da organização com todas as partes
interessadas, que insira as preocupações ambientais e sociais
em suas decisões e resultados, vise o desenvolvimento sus-
tentável e respeite a diversidade, de tal maneira que se
tornem parceiras e corresponsáveis pelo desenvolvimento 
social.

II. A empresa socialmente responsável é aquela que possui
a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes
envolvidas no negócio: acionistas, funcionários, fornece-
dores, consumidores, comunidade, governo e meio am-
biente, de forma a conseguir incorporá-los no planeja-
mento de suas atividades, buscando atender às deman-
das de todos.

III. A responsabilidade social das empresas se torna cada vez 
mais demandada e exigida por parte dos stakeholders, tendo 
sido o interesse por ela provocado por uma série de acon-
tecimentos sociopolíticos determinantes e, também, por 
aqueles que foram consequência da inovação tecnológica.

IV. No anseio à postura empresarial em face das questões
ambientais, o mercado financeiro criou os índices de sus-
tentabilidade, que servem como ferramenta para inves-
tidores que busquem empresas que sejam lucrativas, mas
que não direcionem recursos para fatores ambientais e
sociais nas estratégias de seus negócios.

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

Questão 26 
“Uma organização pode ser tratada a partir de uma abor-
dagem sociotécnica, para compreender melhor os seus ele-
mentos constitutivos. O _____________________ é determi-
nado pelos requisitos típicos de tarefas como habilidades, 
conhecimento, uso de equipamentos e demais estruturas. O 
_____________________ é constituído por agentes, suas 
relações formais e informais, suas características e execução 
de tarefas.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) sistema técnico / sistema social
B) contexto tecnológico / sistema técnico
C) sistema social / contexto organizacional
D) contexto organizacional / contexto tecnológico

Questão 27 
Considerando as atividades do protocolo, relacione adequa-
damente os conceitos. 
1. Recebimento.
2. Autuação e registro.
3. Classificação.
4. Distribuição e expedição.
5. Controle e movimentação.
(    ) Acompanhamento do fluxo documental desde a criação 

ou entrada do documento na organização. 
(    ) Atribuição de número ao documento e inclusão no siste-

ma de controle de protocolo. 
(    ) Identificação e análise dos documentos de acordo com o 

plano de classificação da organização. 
(    ) Recepção ou entrada de documentos de origem interna 

ou externa.  
(    ) Saída ou encaminhamento de documentos do protocolo 

para outro setor ou outra organização. 
A sequência está correta em 
A) 1, 4, 2, 3, 5.
B) 2, 5, 4, 3, 1.
C) 3, 5, 1, 4, 2.
D) 5, 2, 3, 1, 4.

Questão 28 
A caracterização dos arquivos, considerando a natureza da 
instituição que produz ou recebe os documentos, classifica-
-os em arquivos públicos e arquivos privados. Conside-
rando tal classificação, corresponde a um exemplo de Ar-
quivo Público, os arquivos:
A) Pessoais.
B) Médicos.
C) Municipais.
D) Eclesiásticos.

Questão 29 
A alta exigência do mercado e da competitividade tem levado 
as organizações a buscar meios para se tornarem mais com-
petitivas; e para obter êxito não se admite mais o profissional 
individualista, exigindo-se profissionais que saibam trabalhar 
em equipe e, principalmente, se integrar e criar sinergia com 
as pessoas. Considerando as relações interpessoais no ambi-
ente de trabalho, assinale a afirmativa correta. 
A) A interação em situações de trabalho não tem relação com a

competência técnica de cada um; funcionários competentes
nunca rendem abaixo de seu potencial devido à influência do 
grupo.

B) Os grupos representam a simples soma de indivíduos e
comportamentos; assumem configuração própria e que
não possui influência sobre as ações e os sentimentos dos
membros.

C) O ambiente de trabalho pode influir no comportamento das
pessoas e nas relações interpessoais, o que, por consequência,
poderá afetar o progresso e os resultados das empresas em
todos os sentidos.

D) É fundamental dar enfoque aos interesses individuais,
pois, ao contrário das relações interpessoais, estes são o
eixo existencial para que os indivíduos possam obter um
rendimento efetivo.



Ꚉ 
7 FUNÇÃO: UAPS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 

TIPO 2 – VERDE (T) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 30 
Considerando o disposto sobre redação oficial, assinale a alter-
nativa que evidencia corretamente o uso do pronome de trata-
mento em relação à autoridade, cujo documento oficial for 
destinado. 
A) Senador da República: no endereçamento “Ao Senhor

Senador”; no vocativo, “Senhor Senador,”; e, no corpo do
texto, somente “Senhor”.

B) Presidente da República: no endereçamento “a V. Exa.
Senhor”; no vocativo “Senhor Presidente”; e, no corpo do
texto, a abreviatura “V. Exa.”.

C) Embaixador: no endereçamento a abreviatura “Ao Ilmo.”;
no vocativo “Senhor Embaixador”; e, no corpo do texto,
poderá ser utilizado o “Senhor”.

D) Presidente do Supremo Tribunal Federal: no endereçamento 
“A Sua Excelência o Senhor”; no vocativo “Excelentíssimo
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal”; e, no 
corpo do texto, “Vossa Excelência”. 



INSTRUÇÕES 

O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. 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 calcu-
ladoras 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 recolhi-
mento, 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 foto-
gráfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não
acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, 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 todos 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 3 (três) 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) alternativas (A a D) e uma única resposta
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas
(Gabarito) devidamente assinado em local específico.

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 poderá se retirar do local
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá
levar o seu 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 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

RESULTADOS E RECURSOS 

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a
partir das 16h00min da segunda-feira, dia 13 de junho.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um)
dia úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.

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




