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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 
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 02 
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 03 
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 04 
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. 
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Questão 05 
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 06 
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 07 
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] 

 
 
 

 

Questão 08 
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 09 
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§) 

 

Questão 10 
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. 
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
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.                                                                                                
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Questão 12 
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 13 
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.                                                                                                
 

Questão 14 
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 15 
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 
                                                                                                

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Um equipamento elétrico puramente resistivo consome 
uma potência de 110 W ligado em uma rede de 220 V. A 
corrente que circula por esse equipamento e o valor de sua 
resistência são, respectivamente: 
A) 0,5 A e 440 Ω  
B) 1,0 A e 220 Ω  
C) 1,1 A e 200 Ω 
D) 2,0 A e 110 Ω 

Questão 17 
Certo mecânico de refrigeração precisou recolher um fluido 
frigorífico. O procedimento determinado foi o método mais 
utilizado em sistemas de refrigeração comercial, que consiste na 
extração do fluido frigorífico do sistema de refrigeração por 
meio de equipamento apropriado, usando um cilindro inter-
mediário e a armazenagem do fluido recolhido em cilindros 
e/ou tanques retornáveis. Considerando a situação hipotética, 
é possível afirmar que trata-se do recolhimento:  
A) Rápido (push-pull).   
B) Para sistemas pequenos.                                                                                         
C) Por transferência de vapor.  
D) Por transferência de líquido e separação de óleo.  
 

Questão 18 
Determinado mecânico de refrigeração deverá realizar uma 
brasagem em um tubo de latão. Para isso, utilizou o processo 
de brasagem oxiacetilênica; trata-se de um tipo de chama 
básica conhecida por: 
A) Neutra. 
B) Oxidante. 
C) Redutora. 
D) Carburante. 
 

Questão 19 
“Após identificar os vazamentos e a realização do vácuo, o 
mecânico de refrigeração pode realizar a quebra de vácuo e a 
carga de fluido. As mangueiras utilizadas para a carga de fluido 
não devem conter gases incondensáveis ou outro fluido 
frigorífico. Para removê-los, o responsável deve evacuar as 
mangueiras ou purgar os gases para fora delas, pois, após 
realizar a purga, o fluido, sempre que possível, deve estar na 
___________ pressão possível e na forma ___________. Isto 
reduzirá a quantidade de fluido frigorífico liberada para a 
atmosfera e o risco de acidentes.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) maior / líquida 
B) menor / liquida 
C) maior / de vapor 
D) menor / de vapor 
 

Questão 20 
“Tipo de compressor que se caracteriza por apresentar com-
pressão por engrenamento de dois rotores conjugados, dispos-
tos em um cilindro apropriado, equipado com orifício de 
entrada e saída. O rotor macho é o rotor que, normalmente, é 
de acionamento, e consiste de uma série de ressaltos ao longo 
do comprimento do rotor, que se engrenam com os sulcos 
helicoidais correspondentes; é formado de modo semelhante 
no rotor fêmea, comprimindo o refrigerante. Na região de aspi-
ração do compressor é produzido vácuo, induzindo a entrada do 
vapor de refrigerante.” As informações se referem ao seguinte 
compressor: 
A) Scroll.  
B) Centrífugo. 
C) De palheta. 
D) De parafuso. 
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Questão 21 
Os termostatos podem ser classificados quanto ao elemento 
de medição de temperatura; são projetados para controlar o 
calor e o resfriamento nas unidades de ar-condicionado, câma-
ras frigoríficas, estufas etc. Com base no tipo de elemento de 
medição, analise as afirmativas a seguir. 
I. Termostato bimetálico: funciona com uma expansão ou 

contração de metais, devido às mudanças de tempera-
tura.  

II. Termostato com bulbo sensor de temperatura: a tempe-
ratura interna do ambiente refrigerado é medida por um 
sensor elétrico (NTC ou PTC). 

III. Termostato eletrônico: contém um gás ou um líquido 
que, quando a temperatura aumenta, há, também, au-
mento de pressão no fluido que é transmitido ao fole do 
termostato. 

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

Questão 22 
O R-134a, um refrigerante alternativo, isento de cloro, que 
substitui o CFC mais importante, é conhecido por: 
A) R-12. 
B) R-114. 
C) R-407. 
D) R-502. 
 

Questão 23 
Evaporadores são trocadores de calor onde o líquido refrige-
rante evapora, absorvendo calor com esta mudança de estado. 
Dentre os evaporadores existentes há os de expansão direta, e 
um tipo se caracteriza por fazer a admissão do refrigerante 
através de válvula de expansão ou por um tubo capilar. A 
válvula de expansão termostática permite passar apenas a 
quantidade de refrigerante requerida. Esse tipo de evaporador 
de expansão direta denomina-se: 
A) Seco. 
B) De placas. 
C) Inundado. 
D) De tubos lisos. 
 

Questão 24 
Após instalação finalizada do sistema de refrigeração com 
amônia e, antes de fazer a aplicação do isolamento térmico, o 
sistema deverá ser testado para verificar a estanqueidade ou  
eventuais vazamentos. As partes do sistema que não foram 
testadas previamente deverão ser pressurizadas. No caso 
desse sistema com amônia, os gases utilizados na pressu-
rização para o teste de estanqueidade deverão ser: 
A) HFCs; HCFCs; e, CFCs. 
B) Nitrogênio seco ou ar seco. 
C) Oxigênio e dióxido de carbono (CO2). 
D) Dióxido de carbono (CO2) ou fluidos halogenados. 
 
 

Questão 25 
Os condensadores são trocadores de calor onde ocorre a con-
densação do refrigerante e sua função é liquefazer o fluido 
refrigerante. Existem alguns tipos, dentre eles, os resfriados à 
água. Sobre tais tipos, analise as afirmativas a seguir. 
I. A água utilizada nesses condensadores deve ser limpa e 

corrosiva. 
II. Os condensadores resfriados à água duplo tubo são fabri-

cados com tubo de cobre ou aço. 
III. Os condensadores carcaça e serpentina consistem em 

um tubo dentro do outro. Normalmente, a água corre no 
tubo de menor diâmetro. No outro, corre o refrigerante. 

IV. Os condensadores carcaça e tubo são recipientes cilindros, 
em que a água passa através de uma tubulação em forma 
de serpentina. 

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

Questão 26 
Determinado mecânico de refrigeração foi solicitado para de-
tectar se havia presença de refrigerante líquido na saída do 
evaporador. Para essa finalidade, examinou um tipo de válvula 
que utiliza um sensor de líquido para detectar a presença do 
refrigerante nesse local. Essa válvula denomina-se: 
A) De boia. 
B) Automática. 
C) De expansão elétrica. 
D) De expansão constante. 
 

Questão 27 
Capacitores são dispositivos muito utilizados em equipamentos 
elétricos e eletrônicos. Em circuitos elétricos de refrigeração, os 
capacitores são classificados em dois tipos principais de acordo 
com suas finalidades: de partida e de funcionamento. Diante 
do exposto, analise as afirmativas a seguir.  
I. “Capacitores de partida: visam ____________ o torque de 

partida dos compressores, auxiliando-os nos momentos da 
partida. Os compressores com motores de ____________ 
torque de partida (LST – Low Starting Torque) foram proje-
tados para trabalhar sem o capacitor de partida.”  

II. “Capacitores de funcionamento: são normalmente encon-
trados em motores com ____________ eficiência energé-
tica, com partida a PTC. Basicamente, esse tipo de capacitor 
____________ a passagem de corrente pela bobina auxiliar 
do compressor após a sua partida, fazendo com que o 
enrolamento auxiliar também contribua para o funciona-
mento do motor.” 

Com base nesses dois tipos de capacitores, assinale a alter-
nativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas 
anteriores. 
A) I. diminuir / baixo  II. alta / impede 
B) I. diminuir / alto / II. baixa / permite 
C) I. aumentar / baixo II. alta / permite 
D) I. aumentar / alto II. baixa / impede 
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Questão 28 
Os pressostatos são interruptores elétricos comandados pela 
pressão. Porém, há um tipo destinado ao controle da pressão 
do óleo de lubrificação dos compressores, que desligam 
quando a diferença entre a pressão da bomba e o cárter do 
compressor é insuficiente para uma lubrificação adequada; 
assinale-o. 
A) Diferencial. 
B) De alta pressão. 
C) De baixa pressão. 
D) De alta e baixa pressão. 
 

Questão 29 
Um aparelho de ar-condicionado de 10.000 BTUs deve ser 
instalado; para isso, é necessário o dimensionamento de sua 
rede elétrica, cujo valor provável de sua potência instalada para 
o cálculo do circuito de alimentação é de, aproximadamente: 
A) 500 W 
B) 1.400 W 
C) 5.000 W 
D) 10.000 W 
 

Questão 30 
A figura a seguir mostra um esquema básico de um sistema de 
refrigeração por compressão de vapor com seus principais com-
ponentes. 

 
O componente localizado no trecho 1-2 é denominado: 
A) Evaporador. 
B) Compressor. 
C) Condensador. 
D) Dispositivo de expansão. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.




