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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A luta contra as palavras 

 

De uns tempos para cá, nossa sensibilidade linguística 
parece ter-se exacerbado. Antes, havia palavras proferidas 
com o intuito de ofender, os chamados palavrões. Bons tem-
pos! As coisas eram mais claras, pois todos sabíamos quais 
eram os termos, de fato, insultuosos. Hoje, a qualquer mo-
mento, podemos ser pilhados em flagrante delito linguístico 
ao usar corriqueiramente alguma palavra cujo teor precon-
ceituoso, recém-desvelado por algum perscrutador de igno-
mínias, nos tenha escapado. 

O Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, deu-nos a co-
nhecer uma lista de termos e expressões considerados racistas 
pela Comissão de Igualdade Racial, entre os quais aparece o 
verbo “esclarecer”. Segundo os autores do texto, o racismo es-
taria embutido no termo por ele sugerir que “a compreensão 
de algo só pode ocorrer sob as bênçãos da claridade, da bran-
quitude, mantendo no campo da dúvida e do desconhecimen-
to as coisas negras”. 

Se assim for, expressões como “deixar claro” ou “é claro 
que”, de largo uso, padecem do mesmo vício de origem. A su-
gestão dos signatários do documento é “o uso das palavras 
‘explicar’ ou ‘elucidar’, por exemplo” em substituição a “escla-
recer”. “Explicar”, na origem, é desdobrar, já que vem do latim 
“plico, as, are”, ou seja, “dobrar”, mas “elucidar” tem “lux” 
(“luz”) na raiz. Ora, se é racista a singela ideia de que a luz (ou 
a claridade) nos ajuda a enxergar melhor, o mesmo teria de 
valer para “elucidar”. Por algum motivo obscuro, porém, “elu-
cidar” passou incólume pelo crivo da comissão. 

Talvez, no entanto, a própria ideia de “enxergar” já con-
tenha em si algum viés capacitista. Afinal, há pessoas que 
enxergam e pessoas que, embora não enxerguem, captam o 
universo à sua volta com riqueza de detalhes. Há quem diga 
que os deficientes visuais desenvolvam muito mais os outros 
sentidos, o que os faz perceber com grande acuidade coisas 
que independem da claridade, como sons, odores, tempera-
turas etc. 

Segundo o dicionário Houaiss eletrônico, que constante-
mente recebe atualizações, o termo “cego”, quando usado no 
sentido de “deficiente visual”, pode ser ofensivo. Notemos 
que os lexicógrafos foram hesitantes, preferindo não tachar o 
termo, de uma vez por todas, de depreciativo. “Cego”, do latim 
“caecus, a, um”, quer dizer “escuro, negro, obscuro, espesso”. 
Para além do sentido estrito, já no latim o termo era usado no 
sentido figurado. Da expressão “caecus cupiditate”, herdamos 
o usual “cego pela paixão”. É dessa mesma raiz que vem o 
termo “obcecado”, isto é, “cegado” – a palavra está associada 
ao espírito; é este que está no escuro, incapaz de fazer um 
julgamento lúcido da situação. De novo, estamos às voltas com 
as ideias de claridade e escuridão, ligadas naturalmente ao dia 
e à noite. 

O adjetivo “cego”, no sentido metafórico, costuma des-
crever aquilo que não tem medida, que foge ao controle da 
razão (paixão cega, entusiasmo cego, ódio cego, submissão 
cega), não sendo nem bom nem mau em si. Um entusiasmo 
cego pode ser a atitude de quem acredita de fato no que faz, 
um ódio cego pode ser sede de vingança. Enfim, o termo pode 
ser empregado para enfatizar uma ideia. Foi assim, aliás, que 
o usou Milton Nascimento na canção “Fé Cega, Faca Amolada”, 
em que a fé é inabalável. Vale notar que a lâmina sem corte, ao 
contrário da “amolada”, também é chamada de “cega” – daí o 
jogo de palavras usado na letra da canção. 

Um nó difícil de desatar é logo chamado de “nó cego” 
– talvez fruto da ideia de ser muitíssimo apertado, uma va-
riação da noção de ênfase associada ao termo. O bonito da 
língua é essa maleabilidade, esse leque de associações que 
se constroem solidariamente entre os falantes sem que se 
possa saber ao certo quem inventou o quê. Quer mais? Com 
o acréscimo de um hífen, “nó-cego” passa a ser mais um dos 
muitos nomes da aguardente de cana. 

A expressão “às cegas”, que quer dizer “às escuras” ou “ta-
teando no escuro, sem ver”, é frequentemente usada pelos 
“sommeliers” em suas conhecidas “degustações às cegas”, oca-
siões em que experimentam os vinhos sem ver os rótulos. Dessa 
forma, libertam-se das informações prévias que poderiam in-
fluenciar seu julgamento sobre a bebida, entregando-se volun-
tariamente à escuridão que faz aflorar o olfato e o paladar. 

(...) 
Em suma, a tarefa a que se entregam os purificadores da 

língua parece ser uma infinita corrida de obstáculos. Se, no en-
tanto, for mesmo esse o caminho a seguir para tornar o mundo 
um lugar mais saudável, talvez possamos criar uma linguagem 
verdadeiramente neutra, construída com números e letras 
aleatórias, como as placas de automóvel, coisa que alguma so-
fisticada inteligência artificial poderia vir a elaborar. 

Aos saudosistas restarão o Museu da Língua Portuguesa, 
que, aliás, já existe, e as bibliotecas que não tiverem perdido de 
vez o sentido. Hoje luta-se contra as palavras. Bons tempos 
aqueles em que o poeta lutava com as palavras. 

(NICOLETI, Thaís. A Luta contra as palavras. Folha de S. Paulo, 2023. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/blogs/thais-

nicoleti/2023/01/a-luta-contra-as-palavras.shtml. Acesso em: 
15/01/2023.)  

 
Questão 01 
Com relação à tipologia predominante e às informações vei-
culadas, pode-se afirmar que se trata de um texto 
A) argumentativo, já que a autora defende a ideia de que não 

é possível a existência de uma linguagem humana neutra. 
B) descritivo, uma vez que a autora cita a existência de termos 

considerados racistas e sugere ao leitor deixar de usá-los. 
C) injuntivo, porque a autora analisa a origem de alguns ter-

mos para concluir se seus sentidos são genuinamente ofen-
sivos. 

D) expositivo, pois a autora propõe como solução para o im-
passe dos termos ofensivos a criação de uma linguagem 
neutra. 
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Questão 02 
De acordo com o texto, os lexicógrafos NÃO classificaram de-
finitivamente o termo “cego” como depreciativo porque 
A) se há ideia de luz e escuridão, tiveram dúvida se haveria um 

viés racista ou capacitista. 
B) nem todos os usuários da língua conhecem a origem e o 

significado dessa palavra. 
C) na sua origem o significado da palavra não se relacionava 

à ideia de deficiência física. 
D) não é consenso entre os próprios estudiosos da língua a 

origem exata desse vocábulo. 
 

Questão 03 
Só NÃO é possível subentender da leitura do 9º parágrafo 
do texto que 
A) para tornar o mundo saudável, deve-se identificar palavras 

com teor aprazível.  
B) purificar a língua é uma tarefa impossível de ser realizada 

por qualquer pessoa. 
C) existe um grupo de pessoas que considera “impuros” cer-

tos termos da língua.  
D) uma linguagem neutra seria composta por letras e por 

números desordenados. 
 

Questão 04 
Considerando as ideias veiculas no texto, o único termo que 
não seria considerado racista, segundo seu significado e/ou 
sua origem histórica é 
A) explicar. 
B) elucidar. 
C) esclarecer. 
D) deixar claro. 
 

Questão 05 
Sobre o emprego do acento indicativo de crase, analise as 
assertivas a seguir. 
I. Em “[...] captam o universo à sua volta.” (4º§), o acento 

grave é obrigatório para manter a correção gramatical. 
II. Em “[...] entregando-se voluntariamente à escuridão [...]” 

(8º§), a supressão do acento grave modifica o sentido do 
enunciado. 

III. Em “[...] em suas conhecidas ‘degustações às cegas’ [...]” 
(8º§), nesse contexto, emprego da crase é facultativo. 

IV. Em “as ideias (...) ligadas naturalmente ao dia e à noite.” 
(5º§), “à noite” é uma expressão adverbial feminina de 
tempo, por isso, o emprego do acento grave é obrigatório. 

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

Questão 06 
Na passagem “Dessa forma, libertam-se das informações pré-
vias [...]” (8º§), a forma verbal destacada estabelece relação 
de concordância com o termo 
A) ocasiões. 
B) os vinhos. 
C) os rótulos. 
D) sommeliers. 

Questão 07 
Considerando os possíveis sentidos frequentemente atribuí-
dos ao termo “cego/cega”, essa palavra só NÃO foi empregada 
em sua acepção exclusivamente conotativa na expressão 
A) nó cego. 
B) ódio cego. 
C) pessoas cegas. 
D) degustação às cegas. 
 

Questão 08 
A figura de linguagem presente em “Vale notar que a lâmina 
sem corte, ao contrário da ‘amolada’, também é chamada de 
‘cega’ [...]” (6º§) é a mesma que se encontra em 
A) “[...] a tarefa parece ser uma infinita corrida de obstáculos.” 

(9º§) 
B) “O Tribunal Superior Eleitoral (...) deu-nos a conhecer uma 

lista de [...]” (2º§)  
C) “O bonito da língua é essa maleabilidade, esse leque de as-

sociações [...]” (7º§)  
D) “[...] as ideias de claridade e escuridão, ligadas naturalmen-

te ao dia e à noite.” (5º§) 
 

Questão 09 
Em qual passagem do texto o pronome destacado teve seu 
referente corretamente indicado? 
A) “[...] o que os faz perceber com grande acuidade coisas que 

[...]” (4º§) [os = outros sentidos] 
B) “[...] é este que está no escuro, incapaz de fazer um julga-

mento [...]” (5º§) [este = espírito] 
C) “[...] captam o universo à sua volta com riqueza de deta-

lhes.” (4º§) [sua = das pessoas que enxergam] 
D) “[...] o racismo estaria embutido no termo por ele sugerir 

que [...]” (2º§) [ele = Tribunal Superior Eleitoral] 
 

Questão 10 
Releia: “Hoje luta-se contra as palavras. Bons tempos aqueles 
em que o poeta lutava com as palavras.” (10º§). Tendo em 
vista as ideias veiculadas ao longo do texto, pode-se afirmar 
que “lutar com as palavras” e “lutar contra as palavras” con-
figuram lutas com propósitos 
A) duvidosos. 
B) divergentes.  
C) consonantes. 
D) complementares. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
A dívida entre dois irmãos no mês de janeiro de um determi-
nado ano era de R$ 50,00. No mês seguinte, a dívida entre 
eles dobrou. Sabendo-se que a evolução da dívida ao longo 
dos meses desse ano forma uma progressão aritmética, qual 
o valor da dívida no mês de maio? 
A) R$ 250,00 
B) R$ 500,00 
C) R$ 800,00 
D) R$ 1.600,00 
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Questão 12 
Na montanha russa principal de um parque de diversões, en-
traram 365 pessoas durante uma hora, mas 15 delas tinham 
isenção do pagamento. O bilhete antecipado para acessar 
essa atração tinha o custo de R$ 20,00 e, na bilheteria no dia 
da visitação, o custo era R$ 30,00. Considerando que nessa 
hora foram arrecadados R$ 8.250,00 com a atração, quantas 
pessoas compraram o bilhete antecipadamente?  
A) 125 
B) 140 
C) 225 
D) 240 
 

Questão 13 
O profissional que trabalha no regime home-office possui uma 
estrutura de trabalho no ambiente doméstico, local onde 
todas as suas atividades profissionais são realizadas. Na em-
presa de Mariana, ficou estabelecido que cada profissional 
trabalharia de segunda a sexta, 2 dias no estabelecimento e 
3 dias no regime home-office. Se dessa forma foi possível 
garantir que exatamente 12 profissionais estejam todos os 
dias presencialmente na empresa, quantos profissionais tra-
balham na empresa de Mariana? 
A) 12 
B) 24  
C) 30 
D) 60 
 

Questão 14 
Em uma lanchonete, Mariana, Josefa e Gabriela exercem as 
profissões de operadora de caixa, cozinheira e balconista, 
mas não necessariamente nessa ordem. Considerando o lo-
cal de moradia dessas três profissionais, sabe-se que Josefa 
mora mais longe do trabalho que a balconista, e Mariana é 
operadora de caixa. Adicionalmente, Gabriela não mora no 
lugar mais perto do trabalho dentre as três. Nesse contexto, 
é correto afirmar que:  
A) Josefa é balconista. 
B) Gabriela mora mais longe do trabalho que Josefa. 
C) Dentre as três profissionais, a balconista mora mais perto 

do trabalho. 
D) Dentre as três profissionais, a cozinheira mora mais longe 

do trabalho. 
 

Questão 15 
Para examinar as demonstrações contábeis, nove contadores 
precisam auditar quarenta registros contábeis que fazem 
parte do controle financeiro de uma empresa. Em um perí-
odo de sete dias, esses contadores auditaram quinze regis-
tros contábeis e, após isso, 2 contadores foram transferidos 
para outra demanda. Considerando que todos os contadores 
trabalham no mesmo ritmo de produção, os contadores res-
tantes terminaram de auditar os registros contábeis em: 
A) 10 dias 
B) 12 dias 
C) 15 dias 
D) 18 dias  

Questão 16 
O reitor de uma determinada universidade realizou uma 
mostra de profissões da área de engenharia envolvendo os 
dez cursos de graduação presentes na instituição. Um ônibus 
trazendo sessenta e um alunos do ensino médio acabou de 
sair da universidade, e cada aluno escolheu participar das ati-
vidades e palestras de um único curso. Considerando o caso 
hipotético, assinale a afirmativa correta.  
A) Pelo menos sete alunos escolheram o mesmo curso. 
B) Cada curso foi escolhido por pelo menos seis alunos. 
C) Nenhum curso foi escolhido por mais de seis estudantes. 
D) Todos os cursos foram escolhidos por pelo menos um aluno. 
 

Questão 17 
Ao assistir o noticiário sobre meteorologia, Luciana viu que 
há uma probabilidade de chuva de 80% na manhã seguinte. 
Se chover nessa manhã, ela não poderá praticar vôlei de 
praia. Por outro lado, se não chover, há uma probabilidade 
de 90% de Luciana praticar o esporte. Podemos afirmar que 
a probabilidade de Luciana faltar na prática do vôlei de 
praia na próxima manhã é: 
A) 80% 
B) 82% 
C) 84% 
D) 86% 
 

Questão 18 
Em uma vinícola, 200 degustadores foram questionados se 
gostaram ou NÃO de duas novas marcas de vinho (X e Y). 
Alguns resultados dessa pesquisa estão descritos a seguir: 

• 110 degustadores não gostaram da marca X de vinho; 

• 86 degustadores não gostaram da marca Y de vinho; e, 

• 10 degustadores gostaram das duas marcas de vinho. 
Com base nessas informações, o número de degustadores 
que não gostaram de nenhuma das marcas de vinho é: 
A) 6 
B) 10  
C) 15 
D) 18 
 

Questão 19 
Humberto possui uma coleção de bonés e questionou suas 
três sobrinhas, Adriana; Bárbara; e, Cláudia, quantos bonés 
ele tem. As respostas foram: 

• Adriana: 517 bonés; 

• Bárbara: 534 bonés; e, 

• Cláudia: 528 bonés. 
De acordo com as respostas dadas pelas sobrinhas, Humberto 
respondeu que elas erraram por 12, 6 e 5 bonés, mas não es-
pecificou qual era o erro de cada uma. Dessa forma, o número 
de bonés que Humberto possui em sua coleção é: 
A) 512 
B) 522 
C) 529 
D) 532 
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Questão 20 
O administrador de uma rede de hospitais solicitou uma de-
manda de jalecos hospitalares a uma fábrica especializada. A 
primeira e a segunda metade da demanda foram fabricadas 
sob as taxas de produção diárias de 240 e 400 jalecos, respec-
tivamente. Qual a taxa média diária de produção de jalecos 
dessa demanda? 
A) 280 jalecos/dia 
B) 300 jalecos/dia 
C) 320 jalecos/dia 
D) 340 jalecos/dia 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
As cenas de barbárie a que o Brasil assistiu em 8 de janeiro fi-
carão na história como um dos episódios mais tristes e vergo-
nhosos da crônica política do país. Não há registro, ao que se 
sabe, tanto no Império quanto na Velha República, de invasão 
ou depredação às sedes do Executivo, do Supremo Tribunal 
Federal e do Congresso Nacional na forma como aconteceu 
em Brasília. Nem após 1930, até nossos dias, apesar de todas 
as crises políticas que marcaram a história do país nesse perí-
odo, por mais graves que fossem. 

(Congresso em Foco, João José Forni. Adaptado.)  
 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu Art. 2º, 
“são Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Considerando 
o exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Compete ao Poder Executivo a administração do Estado, 

com base nas normas vigentes do país, além de executar 
as leis, propor planos de ação e administrar os interesses 
públicos. É exercido, pelo Presidente da República, junta-
mente com os Ministros que por ele são indicados, os Se-
cretários, os Conselhos de Políticas Públicas e os órgãos 
da Administração Pública. 

(     ) São princípios que fundamentam a separação dos pode-
res: cada poder é constituído por grupos diferentes e com 
atribuições distintas, mas com igual autonomia e inde-
pendência entre eles, de forma que um poder limite o 
outro, impedindo abusos de poder e garantindo o equi-
líbrio constitucional. 

(     ) A repartição do poder em diferentes corpos institucio-
nais distribui a autoridade e, consequentemente, evita a 
tirania, o conflito e a violência. 

(     ) Compete ao Poder Judiciário garantir os direitos indivi-
duais, coletivos e sociais e sanar conflitos; além disso, 
tem autonomias administrativa e financeira garantidas 
pela Constituição Federal. 

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

 
 

Questão 22 
 

Alemanha e EUA vão enviar tanques para a Ucrânia; 
quantos e quando eles poderão ser usados é dúvida. 

 

A Alemanha confirmou o envio de pelo menos 14 tanques mo-
dernos do modelo Leopard 2, enquanto os Estados Unidos en-
viarão 31 tanques M1 Abrams. Após semanas de intensos de-
bates dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), os governos da Alemanha e dos Estados Unidos apro-
varam o envio de tanques para fortalecer a defesa da Ucrânia, 
que está em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022. 

(Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/alemanha-e-eua-vao-

enviar-tanques-para-a-ucrania-quantos-e-quando-eles-poderao-ser-
usados-e-duvida/. Acesso em: 28/01/2023.) 

 

Sobre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), 
analise as afirmativas a seguir. 
I. É uma aliança política e militar com o objetivo de garantir 

a liberdade e a segurança dos seus membros através de 
meios políticos e militares, tendo a segurança em seu co-
tidiano como elemento fundamental para o bem-estar. 

II. A adesão é aberta a qualquer país do Estado europeu em 
posição de promover os princípios deste Tratado e que 
possa contribuir para a segurança da área do Atlântico 
Norte. 

III. Especialistas civis e militares e centenas de funcionários 
acessam diariamente a sede para partilhar informações e 
ideias, com o intuito de ajudar na preparação de decisões 
quando se fizerem necessárias, em cooperação com as de-
legações nacionais e os funcionários da sede. 

IV. É composta, atualmente, por trinta países, sendo eles, em 
sua maioria, localizados na Europa. O Brasil foi o último 
país latino-americano a se tornar membro da Otan; ele tem 
grande contribuição na parte científica. 

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

Questão 23 
Sobre o Fundo Monetário Internacional (FMI), analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Tem como atuação a supervisão econômica que consiste 

na fiscalização do sistema financeiro internacional e no 
monitoramento das políticas econômicas e financeiras dos 
países-membros, tanto em termos multilaterais quanto 
bilaterais. 

II. Promove a cooperação monetária internacional; facilita a 
expansão e o crescimento equilibrado do comércio inter-
nacional, colaborando para a promoção e a manutenção 
dos níveis de emprego e renda real. 

III. A Junta de Governadores é a instância máxima na gover-
nança do FMI, onde cada país-membro é representado in-
dividualmente por seu Governador. As tomadas de deci-
sões são de responsabilidade dos Governadores, sendo elas 
projetadas para refletir as posições relativas de seus paí-
ses-membros na economia global. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) III. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
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Questão 24 
 

Morre Nélida Piñon, primeira mulher a presidir a 
Academia Brasileira de Letras 

 

Morreu em Lisboa, aos 85 anos, a acadêmica e escritora carioca 
descendente de galegos Nélida Piñon. Autora de diversos ro-
mances; contos; crônicas; e, ensaios publicados em seus mais 
de 60 anos de carreira literária, Nélida foi, também, a primeira 
mulher a assumir a presidência da Academia Brasileira de Le-
tras (ABL), posto que ocupou em 1996, ano do centenário da 
academia, e em 1997. 
(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/morre-

nelida-pinon-primeira-mulher-a-presidir-a-academia-brasileira-de-
letras/. Acesso em: 17/12/2022.) 

 

Considerando que a Academia Brasileira de Letras (ABL) é 
uma instituição cultural com sede no Rio de Janeiro, cujo ob-
jetivo é o cultivo da língua e da literatura nacional, é INCOR-
RETO inferir que: 
A) Aceita membros de outros países, desde que detenham 

notório conhecimento e pronúncia do idioma brasileiro. 
B) É composta por quarenta membros; as cadeiras vazias são 

ocupadas por meio de uma eleição em que os membros 
escolhem quem as ocupará. 

C) É responsável por atuar na unificação da Língua Portu-
guesa e realizar a edição de obras literárias de relevância. 
Foi criada com o intuito de ser o ponto de encontro dos 
escritores brasileiros, tendo como inspiração a Academia 
Francesa de Letras. 

D) Tem como lema a expressão no do latim Ad immortalita-
tem, que, na tradução para o idioma português, significa 
“Rumo à imortalidade”. As cadeiras são ocupadas cada uma 
por um membro efetivo e permanente; o membro ocupa 
uma cadeira até falecer, e só depois é ocupada por outra 
pessoa. 

 

Questão 25 

O Ministério da Educação, órgão da administração federal di-
reta, tem como áreas de competência a política nacional de 
educação; a educação infantil; a educação em geral, compre-
endendo ensino fundamental, ensino médio, educação supe-
rior, educação de jovens e adultos, educação profissional e tec-
nológica, educação especial e educação a distância, exceto en-
sino militar; a avaliação, a informação e a pesquisa educacio-
nais; a pesquisa e a extensão universitárias; o magistério e a 
assistência financeira a famílias carentes para a escolarização 
de seus filhos ou dependentes. Desde 1930, o MEC busca pro-
mover ensino de qualidade para nosso país. Com o lançamen-
to do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em 2007, 
o MEC vem reforçar uma visão sistêmica da educação, com 
ações integradas e sem disputas de espaços e financiamentos. 
No PDE, investir na educação básica significa investir na educa-
ção profissional e na educação superior. 

(Disponível em: https://www.gov.br/mec. Adaptado.) 

 

É o atual ministro da Educação:  
A) Juscelino Filho. 
B) José Múcio Monteiro. 
C) Camilo Sobreira de Santana. 
D) José Wellington Barroso de Araújo Dias. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 26 
Na forma da Lei Orgânica do Município de Santos Dumont, a 
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho hu-
mano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos exis-
tência digna, conforme os ditames da justiça social, observa-
dos os seguintes princípios, EXCETO: 
A) Livre concorrência. 
B) Busca do pleno emprego. 
C) Defesa do meio ambiente. 
D) Tratamento favorecido para as empresas brasileiras de ca-

pital nacional de pequeno e médio porte. 
 

Questão 27 
Sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, é 
INCORRETO afirmar que a Lei Orgânica do Município de Santos 
Dumont prevê a seguinte regra: 
A) As contas do município ficarão, durante noventa dias, anu-

almente, à disposição de qualquer cidadão, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, 
nos termos da Lei. 

B) As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, prestadas 
anualmente, serão julgadas pela Câmara, após o recebi-
mento do parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão 
estadual a que for atribuída essa incumbência. 

C) Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública 
que utilize, arrecada, guarde, gerencie ou administre dinhei-
ro, bens e valores públicos ou pelos quais o município res-
ponda, ou que em nome deste assuma obrigações de natu-
reza pecuniária. 

D) As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos 
pela União e Estado serão prestadas na forma de legislação 
federal e estadual em vigor, podendo o município suple-
mentar essas contas, sem prejuízo de sua inclusão na pres-
tação anual de contas. 

 

Questão 28 
Assinale a afirmativa que está de acordo com o regramento 
da Lei Complementar Municipal nº 25/2022. 
A) Será considerado efetivo exercício o período de afasta-

mento do servidor por motivo de licença para tratamento 
de saúde até noventa dias. 

B) O ato de progressão horizontal será de pleno direito após 
observados os requisitos, desde que aprovado por ato do 
Presidente da Câmara Municipal. 

C) A avaliação de desempenho é o meio utilizado para aferir o 
comportamento do servidor no cumprimento de suas atri-
buições, permitindo o seu desenvolvimento funcional, sendo 
obrigatória para fins de aquisições de estabilidade. 

D) Cargo comissionado de provimento restrito é aquele de 
livre nomeação e exoneração, aberto a qualquer cidadão 
que satisfaça os requisitos mínimos do cargo, destinado 
exclusivamente para funções de direção, chefia ou asses-
soramento. 
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Questão 29 
O Município de Santos Dumont, do Estado de Minas Gerais, 
integra, com autonomia político-administrativa, a República 
Federativa do Brasil, como participante do Estado Democrá-
tico de Direito, comprometendo-se a respeitar, valorizar e 
promover seus fundamentos básicos. Os fundamentos bási-
cos referenciados e declarados no artigo que inaugura a Lei 
Orgânica são, EXCETO: 
A) A soberania. 
B) O pleno emprego. 
C) O pluralismo político. 
D) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
 

Questão 30 
Considerando que o Capítulo XIV da Lei Orgânica do Municí-
pio de Santos Dumont dispõe sobre a comunicação social, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não 
sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Cons-
tituição Federal e na Lei Orgânica. 

II. As assessorias de comunicação social dos Poderes Públicos 
ou qualquer empresa de economia mista, autarquia sob 
controle do município, deverão ser constituídas por pro-
fissional devidamente registrado, que exercerá as funções 
em cargo de confiança. 

Assinale a alternativa correta. 
A) As duas afirmativas estão corretas. 
B) Somente a afirmativa I está correta. 
C) Somente a afirmativa II está correta. 
D) As duas afirmativas estão incorretas. 
 

Questão 31 
À luz da Lei Complementar Municipal nº 25/2022, são consi-
deradas atribuições da diretoria contábil-financeira, EXCETO: 
A) Elaborar a proposta orçamentária. 
B) Gerir aplicações financeiras e contas correntes. 
C) Consolidar e enviar arquivos de prestação de contas a ór-

gãos de controle externo. 
D) Registrar e controlar preços dos produtos e serviços con-

sumidos pela Câmara Municipal. 
 

Questão 32 
Pode-se afirmar, com base no procedimento administrativo 
e do processo judicial regulados pela Lei de Improbidade Ad-
ministrativa (Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992), 
que: 
A) O Ministério Público deverá, a requerimento, designar re-

presentante para acompanhar o procedimento administra-
tivo. 

B) A indisponibilidade de bens não poderá ser decretada sem 
a oitiva prévia do réu, sob pena de ofensa ao contraditório 
e à ampla defesa. 

C) Atendidos os requisitos da representação, a autoridade de-
terminará a imediata apuração dos fatos, observada a legis-
lação que regula o processo administrativo disciplinar apli-
cável ao agente. 

D) A representação – que conterá a qualificação do repre-
sentante, as informações sobre o fato e sua autoria e a in-
dicação das provas de que tenha conhecimento – somente 
será admitida na forma escrita e assinada. 

Questão 33 
São consideradas diretrizes que fundamentam o Plano de 
Cargos, Funções Gratificadas e Salários, do Quadro de Servi-
dores da Câmara Municipal de Santos Dumont, nos termos 
da Lei Complementar Municipal nº 25/2022, EXCETO: 
A) Isonomia remuneratória. 
B) Desenvolvimento permanente do servidor. 
C) Igualdade de oportunidades, no mérito funcional, na qua-

lificação profissional e no esforço pessoal. 
D) Promoção da terceirização de serviços, visando à redução 

de custos, bem como a especialização das atividades. 
 

Questão 34 
A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante 
proposta 
A) do vice-prefeito. 
B) do Procurador-Geral do Município. 
C) de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara Mu-

nicipal. 
D) da população subscrita por cinco por cento do eleitorado 

do município. 
 

Questão 35  
Para Benedicto Pereira Porto Neto e Pedro Paulo de Rezende 
Porto Filho, “o conceito de improbidade administrativa está 
delimitado na Constituição apenas de maneira implícita. A 
Carta do país relaciona o conceito de ato de improbidade com 
a atuação administrativa contra o princípio da moralidade. As 
severas penas previstas na Constituição para aqueles que pra-
ticam ato de improbidade (Art. 37, parágrafo 4º) já conduzem 
à conclusão de que ato de improbidade não é uma simples 
violação da ordem jurídica. A moralidade administrativa, para 
fins de probidade, não pode ser considerada como sinônimo 
de legalidade”.  

(Violação ao dever de licitar e a improbidade administrativa. 
Improbidade administrativa: questões polêmicas e atuais. 2. ed., São 

Paulo: Malheiros Editores, 2003, pp. 114-116.) 
 

Sobre a Lei de Improbidade Administrativa, com redação 
dada pela Lei nº 14.230/2021, assinale a afirmativa correta. 
A) O mero exercício da função ou desempenho de competên-

cias públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilí-
cito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade ad-
ministrativa. 

B) O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário 
ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos à obrigação 
de repará-lo em sua integralidade, independentemente do 
limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. 

C) Será apenado com a pena de suspensão, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a 
prestar a declaração de imposto de renda e proventos de 
qualquer natureza dentro do prazo determinado ou que 
prestar declaração falsa. 

D) Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano 
a que se refere à Lei de Improbidade Administrativa não po-
derá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias crimi-
nal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos 
fatos, dada a prevalência do interesse público sobre o pri-
vado. 
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CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 36 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

A virada do século traz análises bem mais complexas sobre o 
posicionamento da comunicação nas corporações e o papel 
que desempenha na construção da marca, da imagem e da 
identidade. Em 2002, Costa, Putnam e Garrido propõem um 
novo paradigma para o século XXI. Para os autores, frente à 
hiperoferta de produtos, o consumidor toma sua decisão de 
compra com base em alguma singularidade que não existe no 
produto ou serviço, mas na imagem. Apesar das mudanças 
de linguagens e/ou foco, os conceitos, o papel e a função da 
comunicação empresarial para criação da aura empresarial 
convergem quase sempre para os mesmos princípios, que 
estão elencados a seguir, EXCETO: 
A) A comunicação posiciona e estimula a venda dos produ-

tos e serviços no mercado.  
B) A imagem e a reputação da empresa representam seu 

maior patrimônio e seu valor é intangível.                                                                                                
C) Cabe à comunicação e/ou ao marketing a gestão da ima-

gem, identidade e reputação da empresa. 
D) A criação e a manutenção da imagem institucional depen-

dem, exclusivamente, de um trabalho de divulgação e re-
lacionamento com a imprensa. 

 

Questão 37 
Diagramação é um conjunto de técnicas e práticas do design 
gráfico para distribuir e organizar os elementos em uma pá-
gina, principalmente textos e imagens. Considerando que a di-
agramação é fundamental em websites, blogs, revistas, jor-
nais e outros materiais gráficos, assinale a afirmativa INCOR-
RETA. 
A) Para que a “cor” exista, são necessários três fatores: fonte 

luminosa, superfície e observador. 
B) Geralmente, a imagem é trabalhada em CMYK e somente 

no final do processo é que será convertida em RGB. 
C) Gray não é classificado como modelo de cor, e sim de escala 

de cinzas ou de tons acromáticos que vão de 0% a 100%. 
D) A conversão do modelo de cor da imagem em CMYK gera 

alguma perda, não de qualidade, mas na quantidade de 
cores porque há uma simulação de como as cores da ima-
gem serão impressas. 

Questão 38 
Planejamento é o processo de planejar. O plano é a materiali-
zação do processo, ou seja, do planejamento. Sendo assim, o 
plano é o documento escrito, o processo formatado. Para a 
elaboração de um bom plano de comunicação é essencial 
que haja um bom planejamento, que pode ser classificado 
como estratégico, tático e operacional. Sobre os tipos de 
planejamento, assinale a afirmativa correta. 
A) O planejamento estratégico trata-se de um plano de média 

duração que abrange uma unidade da organização. 
B) O planejamento operacional é um plano de curta duração 

que tem a função de controlar as rotinas de uma unidade 
da organização. 

C) O planejamento tático baseia-se no desenvolvimento de 
missão da empresa, objetivos de apoio, portfólio de negócios 
bem-estruturado e estratégias funcionais coordenadas. 

D) Planejar taticamente é criar condições para que as organi-
zações decidam rapidamente diante de oportunidades e 
ameaças, otimizando as vantagens competitivas em rela-
ção ao ambiente concorrencial em que atuam. 

 

Questão 39 
Embora usados como sinônimos, os vocábulos publicidade e 
propaganda não significam rigorosamente a mesma coisa. 
Sobre a teoria da publicidade, assinale a afirmativa INCOR-
RETA. 
A) A publicidade é um meio de tornar conhecido um produto, 

um serviço ou uma marca. 
B) A propaganda designa a qualidade do que é público. Signi-

fica o ato de vulgarizar, de tornar público um fato, uma ideia. 
Publicidade é a propagação de princípios e teorias. 

C) O objetivo da publicidade é despertar, nos consumidores, o 
desejo pela coisa anunciada, ou destacar aspectos que di-
ferenciam o produto de seus concorrentes ou o aumento 
de seu valor junto ao target. 

D) A publicidade é uma técnica de comunicação de massa 
paga, com a finalidade precípua de fornecer informações, 
desenvolver atitudes e provocar ações benéficas para os 
anunciantes, geralmente para vender produtos ou serviços. 

 

Questão 40 
As cores são, sem dúvida, muito importantes para a com-
preensão do mundo a nossa volta e afetam diretamente o 
nosso modo de viver. Estudos comprovam que a cor trans-
mite significados, impressões e emoções que são interpre-
tados pelo cérebro humano. Isso reforça a ideia de que a 
cor é um fator de extrema relevância e que deve ser res-
peitado na composição de qualquer peça de comunicação. 
Com isso, o resultado dessa comunicação será mais efici-
ente. Sobre cores e projetos gráficos, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) O espectro de cores visíveis ao olho humano vai do violeta 

ao vermelho. 
B) Os dois modelos de cores mais empregados na indústria 

são RGB e CMYK.  
C) No modelo RGB, quando todas as cores são combinadas, 

chegamos ao preto; já no modelo CMYK, a mistura de todas 
as cores resulta no branco. 

D) O RGB (Red, Green e Blue, em inglês), normalmente é uti-
lizado para a geração de cores em dispositivos digitais, 
como monitores e aparelhos de TV. 
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Questão 41 
Há várias teorias do jornalismo. Mas, de forma sintética, a 
disciplina ocupa-se de duas questões básicas:  
1. Por que as notícias são como são? 
2. Quais são os efeitos que essas notícias geram? 
Sobre as teorias do jornalismo, assinale a afirmativa INCOR-
RETA. 
A) As notícias são produto do sistema cultural em que são pro-

duzidas. 
B) A teoria do jornalismo deve-se ocupar de questões práticas, 

da construção da notícia e seus efeitos e não inclui uma 
abordagem histórica, ética e epistemológica do jornalismo 
para que não se perca o foco principal. 

C) Os estudos sobre os efeitos das notícias podem ser dividi-
dos em afetivos, cognitivos e comportamentais, incidindo 
sobre pessoas, sociedades, culturas e civilizações; mas 
também acabam influenciando a própria produção da 
notícia, em um movimento retroativo de repercussão. 

D) Na teoria do espelho, a ideia é que o jornalismo reflete a 
realidade e que as notícias são do jeito que as conhecemos 
porque a realidade assim as determina, sendo que o jorna-
lista é um mediador desinteressado, cuja missão é observar 
a realidade e emitir um relato equilibrado e honesto sobre 
suas observações, com o cuidado de não apresentar opini-
ões pessoais. 

 

Questão 42 
A Lei Federal nº 4.680/1965, regulamentada pelo Decreto nº 
57.690/1966, denota que: “a agência de propaganda é pes-
soa jurídica especializada na arte e técnica publicitárias que, 
através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui 
propaganda aos veículos de divulgação, por ordem e conta 
de clientes-anunciantes, com o objetivo de promover a 
venda de produtos e serviços, difundir ideias ou informar o 
público a respeito de organizações ou instituições colocadas 
a serviço deste mesmo público”. Sobre as diretrizes de uma 
agência de publicidade, é correto afirmar que: 
A) A organização em níveis gerenciais define e informa sobre 

os procedimentos. 
B) A organização em níveis técnico-operacionais orienta os 

processos de gestão e de decisão. 
C) A estruturação de uma agência deve descrever a organi-

zação; os canais de comunicação; os níveis hierárquicos; 
os princípios administrativos; e, a divisão funcional do 
trabalho. 

D) A organização visa capacitar todos a produzir mais, quan-
titativa e qualitativamente, independente do tempo de 
produção, com a adoção de métodos mais intuitivos, mes-
mo que implique no aumento de tempo de trabalho ou 
esforço. 

 

Questão 43 
O endomarketing torna-se importante para a comunicação 
empresarial integrada. Tendo em vista que ele abrange a co-
municação interna, que é o princípio das estratégias orga-
nizacionais, ele poderá implicar em uma melhor comunicação 
de marketing e comunicação institucional para os diferentes 
públicos e objetivos das mesmas. E, obviamente, resultando 
em melhores negócios: produtos e serviços da organização. 

(TAVARES, 2022.) 
 

Sobre a comunicação interna, assinale a afirmativa INCOR-
RETA. 
A) Quanto maior o número de canais de comunicação, melhor 

a qualidade do processo comunicacional do endomarketing. 
B) O processo de endomarketing envolve pesquisa, análise, 

desenvolvimento de ações, implementação e controle so-
bre as mesmas. 

C) O endomarketing tem presença vital nas organizações, pois 
trabalha sobre dois enfoques básicos: a comunicação e a 
motivação do público interno. 

D) Sendo a comunicação interna o início da gestão administra-
tiva de um negócio, ela deverá ser eficiente, não só na emis-
são e no recebimento de mensagens, mas também na inte-
gração entre departamentos e pessoas. 

 

Questão 44 
Para assegurar a objetividade na produção jornalística, pode 
ser empregado um conjunto de técnicas como:  
A) Citação de uma única fonte. 
B) Uso do estilo pessoal no texto. 
C) Uso de adjetivação para denotar um juízo de valor. 
D) Predomínio de dados constitutivos do fato: nomes; datas; 

índices; cifras; e, horários. 
 

Questão 45 
Jornalistas, publicitários e relações públicas trabalham em 
conjunto em uma mesma instituição, dando curso a ações si-
multâneas. É possível afirmar que o jornalista, em sua com-
petência, cumprirá a seguinte tarefa: 
A) Criar e editar folhetos promocionais e relatórios. 
B) Conceber, editar e fazer circular folders, “vendendo” uma 

imagem pura da instituição. 
C) Preparar periódicos, tais como jornais, boletins e revistas 

visando à informação dos fatos da instituição ao público.  
D) Censurar previamente entrevistas feitas pela grande im-

prensa com diretores ou altos funcionários da instituição 
para a qual trabalhe. 

 

Questão 46 
O relacionamento com a imprensa deve ser uma atividade 
planejada. Por isso, durante o gerenciamento de uma crise 
junto à imprensa é necessário adotar um sistema de inteli-
gência empresarial que consiste em, EXCETO:  
A) Capacitação das fontes da organização. 
B) Recurso financeiro para barrar publicações e a imprensa.  
C) Estrutura de comunicação adequada, autonomia e agili-

dade para colocar em prática planos emergenciais.  
D) Conhecimento detalhado dos veículos, colunistas, editorias 

etc. que impactam os públicos de interesse da organização.  
 

Questão 47 
“Relacionamentos estabelecidos dentro de uma instituição, 
buscando a empatia, o estímulo ao diálogo, à participação 
nas tarefas, bem como satisfação no ambiente de trabalho.” 
Trata-se da comunicação: 
A) Pública. 
B) Interna. 
C) Organizacional. 
D) Governamental. 
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Questão 48 

No jargão profissional, “o outro lado da bancada” é a assesso-
ria de imprensa, ou seja, passar de repórter para assessor de 
imprensa. Embora as duas posições sejam ocupadas por um 
mesmo profissional – o jornalista, como assessor de impren-
sa ele NÃO poderá:  
A) Defender os direitos do cidadão, contribuindo para a pro-

moção das garantias individuais e coletivas. 
B) Denunciar todas as formas de corrupção, em especial 

quando exercidas com o objetivo de controlar a informa-
ção. 

C) Denunciar as práticas de assédio moral no trabalho às au-
toridades e, quando for o caso, à comissão de ética com-
petente. 

D) Realizar cobertura jornalística para o meio de comunica-
ção em que trabalha sobre organizações públicas, priva-
das ou não-governamentais, da qual seja empregado.  

 

Questão 49 

Sobre o marketing nas mídias sociais, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Um compromisso que define os rumos das iniciativas de 

marketing de uma empresa e delineia a maneira como 
ela deverá atingir os seus objetivos mercadológicos.  

B) Processo de criação de estratégias e táticas que funcionam 
independentemente, sem qualquer relação com outras ati-
vidades mercadológicas implementadas por uma mesma 
empresa.  

C) Forma de marketing pela qual uma empresa entrega men-
sagens e maneiras de interação aos seus consumidores, in-
dependente de eles desejarem as mensagens e a interação 
com a empresa ou instituição. 

D) Abrange qualquer forma de marketing direto ou indireto 
que seja utilizada para criar o conhecimento, o reconheci-
mento e todas as formas de ação praticadas com a utiliza-
ção de ferramentas de mídias sociais visando à promoção 
de uma marca, uma empresa, um produto, uma pessoa, ou 
uma entidade.  

 

Questão 50 

O processo de elaboração do planejamento de comunicação 
é feito por etapas, e Kunsch (2003) aponta as doze etapas que 
podem ser aplicadas na comunicação organizacional. Assina-
le a alternativa que evidencia corretamente as três primeiras 
etapas: 
A) Fixação de técnicas de controle; implantação do planeja-

mento; e, avaliação de resultados. 
B) Identificação dos públicos envolvidos; determinação de 

objetivos de metas; e, adoção de estratégias. 
C) Previsão de formas alternativas de ação; estabelecimento 

de ações necessárias; e, definição de recursos a serem alo-
cados. 

D) Identificação da realidade situacional; levantamento de 
informações; e, análise dos dados e construção de um di-
agnóstico. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É obrigatório o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com a respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, 
smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de 
qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e 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. Excepcionalmente, 
poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do 
descrito. 

4. O caderno de provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior e Nível Médio; 
e, 30 (trinta) questões de múltipla escolha para o cargo de Nível Fundamental Incompleto. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para todos os cargos de Nível Superior e Médio e 3 (três) horas para o cargo de 
nível Fundamental Incompleto. 

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 a 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 o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 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 Público.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

 - A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente 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. Será disponibilizado, ainda, um ponto de acesso à Internet para o candidato no endereço indicado no item 1.12 do 
Edital. 




