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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Envelhecer com mel ou fel? 
 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo mal. 
Desconfortavelmente. Com uma infelicidade crua na alma. Estão 
ficando velhas, mas não estão ficando sábias. Um rancor cobre-   
-lhes a pele, a escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 
ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. Estão amar-
gos. Com fel nos olhos.  

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem não 
sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. Assim como a 
nave que sai do desgaste da atmosfera e vai entrando noutro 
astral, e vai silente, e vai gastando nenhum-quase combustível, 
flutuando como uma caravela no mar ou uma cápsula no 
cosmos.  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha que é 
uma tarefa enorme. Não se queixam do peso dos anos, e nem 
da ruga do tempo, e, quando percebem a hora da morte, cami-
nham pausadamente para um certo lugar – o cemitério dos ele-
fantes, e aí morrem, completamente, com a grandeza existen-
cial só aos sábios permitida.  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos limi-
tes de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na adega do 
prazer. E vão envelhecendo e ganhando vida, envelhecendo 
e sendo amados, e, porque velhos, desejados. Os vinhos en-
velhecem densamente. E dão prazer.  

O problema da velhice também se dá com certos ins-
trumentos. Não me refiro aos que enferrujam pelos cantos, 
mas a um envelhecimento atuante como o da faca. Nela o 
corte diário dos dias a vai consumindo. E, no entanto, ela 
continua afiadíssima, encaixando-se nas mãos da cozinheira 
como nenhuma outra faca nova.  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens enve-
lhecerem diferente. Como as facas, digamos, por desgaste, 
sim, mas nunca desgastante. Seria uma suave solução: a gente 
devia ir se gastando, se gastando, se gastando até se evaporar. 
E aí iam perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, foi 
vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, sem nenhum ge-
mido ou resmungo.  

Especialistas vão dizer que envelhece mal o indivíduo que 
não realizou suas pulsões eróticas essenciais; que deixou coa-
gulada ou oculta uma grande parte de seus desejos. Isto é ver-
dade. Parcial porém. Pois não se sabe por que estranhos cami-
nhos de sublimação, há pessoas que, embora roxas de levar 
tanta pancada da vida, têm, contudo, um arco-íris na alma.  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a envelhecer 
com as velhas árvores. Walt Whitman tem um poema onde 
vai dizendo: “Penso que podia viver com os animais que são 
plácidos e bastam-se a si mesmos”.  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a natureza em 
torno. Nunca vi o sol se queixar no entardecer. Nem a lua chorar 
quando amanhece.  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 

Questão 01 

Considerando que a ortografia é a parte da gramática que 
mostra a forma correta de utilizar, na escrita, as letras e os 
sinais gráficos, há ERRO de grafia em: 
A) A população brasileira manteve a tendência de envelheci-

mento dos últimos anos. 
B) As pessoas idosas são simultaneamente um grande patrimô-

nio e responsabilidade das suas famílias.  
C) Muitos idosos se encontram em situação de vulnerabilidade 

por que o contingente de dificuldade financeira aumentou. 
D) A pandemia de Covid-19 mostrou desigualdade no processo 

de envelhecimento e falta de políticas públicas para esse seg-
mento da população. 

 

Questão 02 

Um dos argumentos usados pelo articulista para fundamentar 
sua percepção sobre o envelhecimento é: 
A) Desigualdade de modos de vida e desgaste emocional do 

idoso. 
B) Impossibilidade de uma explicação racional para a exis-

tência. 
C) Profunda capacidade de compreensão sobre a longevidade 

do ser humano. 
D) Formulação de questionamentos e comparações plausíveis 

sobre envelhecer. 
 

Questão 03 

No fragmento “Seria uma suave solução: a gente devia ir se 
gastando, se gastando, se gastando até se evaporar.” (6º§), 
os dois-pontos foram empregados para: 
A) Introduzir uma explicação. 
B) Persuadir; convencer leitor. 
C) Enfatizar ao ponto de vista do leitor. 
D) Interromper o pensamento do articulista. 
 

Questão 04 
Pela direção argumentativa do texto, conclui-se que a dúvida 
“Envelhecer com mel ou fel?” constitui 
A) uma convicção sobre o envelhecimento precoce. 
B) um jogo de oposição de palavras e ideias entre “mel” e 

“fel”. 
C) uma ironização aos conhecimentos experimentais da atua-

lidade. 
D) uma pergunta capaz de despertar o interesse devido a seu 

conteúdo. 
 

Questão 05 

O antônimo descreve uma palavra que tem um significado 
oposto em relação a outra palavra. No trecho “Pois não se sabe 
por que estranhos caminhos de sublimação, há pessoas que, 
embora roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 
um arco-íris na alma.” (7º§), o antônimo de “estranhos” é: 
A) Comuns. 
B) Esquisitos. 
C) Diferentes. 
D) Excêntricos. 
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Questão 06 
Em “Penso que podia viver com os animais que são plácidos 
e bastam-se a si mesmos.” (8º§), o termo destacado pode-
ria ser substituído, sem causar alteração do sentido origi-
nalmente proposto, pelas seguintes palavras, EXCETO: 
A) Ordeiros. 
B) Pacientes. 
C) Comoventes.  
D) Complacentes. 
 

Questão 07 
No trecho “Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 
mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade crua na alma.” 
(1º§), a expressão destacada exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Escolha. 
C) Afirmação. 
D) Intensidade. 
 

Questão 08 
Em “Envelhecer deveria ser como planar.” (2º§), a expressão 
destacada confere ao período ideia de: 
A) Causa.  
B) Condição. 
C) Explicação. 
D) Comparação. 
 

Questão 09 
No excerto “Um rancor cobre-lhes a pele, a escrita e o gesto.” 
(1º§), o elemento de coesão textual “lhes” estabelece a cone-
xão entre as ideias separadas pela pontuação. Tal elemento 
retoma, deste modo: 
A) Muitas pessoas que estão envelhecendo mal. 
B) Uma caravela no mar ou uma cápsula no cosmos. 
C) Os elefantes, por exemplo, que envelhecem bem. 
D) As pessoas que levam pancadas da vida, mas que têm um 

arco-íris na alma. 
 

Questão 10 
É possível inferir que o trecho “Vai ver, a natureza deveria 
ter feito os homens envelhecerem diferente.” (6º§): 
A) Destaca o sentido figurado. 
B) Contém um tom depreciativo. 
C) Compreende uma linguagem informal e popular. 
D) Tem uma linguagem culta, com pronúncia clara e correta 

das palavras. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
O diretor de uma escola fez uma reunião com os alunos do 3º 
ano no dia 1º de novembro, quinta-feira, para decidir o dia do 
jantar de formatura deles. Ficou decidido nesta reunião que o 
jantar iria acontecer na primeira terça-feira do próximo mês. 
Neste caso, a data que deverá ser impressa no convite é dia: 
A) 4 de dezembro. 
B) 5 de dezembro. 
C) 6 de dezembro. 
D) 7 de dezembro. 
 

Questão 12 
Uma determinada marca de iogurte vende seu produto em 
dois sabores: coco e morango. Só é possível comprar emba-
lagens com 6 unidades que podem ser vendidas da seguin-
te forma: todas as unidades de iogurte de morango, todas 
as unidades de iogurte de coco, ou embalagens com 4 uni-
dades de iogurte de morango e 2 unidades de iogurte de 
coco. Marcus quer comprar iogurte para seus 6 netos; porém, 
2 netos gostam apenas do iogurte de morango e 4 gostam ape-
nas do iogurte de coco. Sendo assim, para que todos os netos 
ganhem, em igual quantidade, iogurte do sabor que gostem é 
necessário que Marcus compre, no mínimo: 
A) 2 embalagens. 
B) 3 embalagens. 
C) 4 embalagens. 
D) 5 embalagens. 
 

Questão 13 
Juliana e sua filha vão a um restaurante self-service, onde o 
quilo de comida custa R$ 40,00. Na hora de pesar a comida, a 
balança desconta o valor do peso do prato, ou seja, ela está 
programada para pesar o prato de comida e subtrair o peso 
desse prato. Juliana, muito distraída, não percebeu que o fun-
cionário do restaurante pesou os dois pratos ao mesmo tempo 
e seu almoço junto com o de sua filha estavam custando o total 
de R$ 44,00. Surpresa com o valor e percebendo o que aconte-
ceu, ela pediu para que os pratos fossem pesados separada-
mente, o que fez com o que preço total do almoço fosse de R$ 
20,00 (R$ 12,00 de um prato e R$ 8,00 do outro). Ao pesar os 
dois pratos ao mesmo tempo a balança não desconta o peso 
do segundo prato, que, neste caso, tem um valor, em gramas, 
igual a: 
A) 500 g 
B) 600 g 
C) 700 g 
D) 800 g 
 

Questão 14 
Uma cozinheira precisa fazer 50 pãezinhos para um piqueni-
que. Como ela não tem muita prática, resolveu pegar a receita 
na internet. De acordo com a receita, os ingredientes e suas 
quantidades são: 
● 1,5 quilograma de farinha de trigo; 
● 25 gramas de fermento biológico seco; 
● 15 gramas de açúcar; 
● 15 gramas de manteiga sem sal; 
● 825 gramas de água; e, 
● 20 gramas de sal. 
Após separar e pesar todos os ingredientes ela prepara a massa 
de acordo com a receita e deixa que fique descansando para 
que aconteça a fermentação. Após todo o processo, a massa 
não sofre nenhuma variação em seu peso. Para que seja possí-
vel fazer todos os pãezinhos, a cozinheira deverá separar a massa 
em 50 porções de 
A) 18 g 
B) 45 g 
C) 48 g 
D) 52 g 
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Questão 15 
Observe a sequência lógica a seguir: 
 

(Z; T; P; D;...) 
 

Seguindo a lógica por trás da sequência, a próxima letra que a 
completa é: 
A) B 
B) C 
C) G 
D) Q 
 
 

Questão 16 
Um cubo, sólido geométrico com 6 faces quadradas, tem 
metade de suas faces na cor cinza e a outra metade na cor 
branca. Sabe-se que faces opostas não compartilham da mes-
ma cor. Qual das figuras relacionadas representa a planificação 
desse cubo? 
 

 
 

A) 
 

 

 
 

B) 
 

 

 
 

C) 
 

 

 
 

D) 
 

 

 

Questão 17 
Um restaurante oferece em seu cardápio refeições em porções 
que servem de duas a quatro pessoas, ou seja, algumas das 
opções de refeições servem duas pessoas, algumas servem 

três pessoas e outras servem quatro pessoas. Durante uma 
confraternização de fim de ano, um grupo de 17 amigos foi 
almoçar nesse restaurante e pediram certa quantidade de por-
ções de modo que todos eles almoçaram, não sobrou comida e 
nenhum deles comeu mais de uma vez. Qual deve ser a menor 
quantidade de porções que devem ser pedidas, para que todas 
as 17 pessoas sejam servidas sem que haja desperdício? 
A) 4 porções. 
B) 5 porções. 
C) 6 porções. 
D) 7 porções. 

Questão 18 
Dentre as figuras relacionadas identifique aquela em que 
não é possível traçar um eixo de simetria: 

 

 
 

A) 
 

 

 
 

B) 
 

 

 
 

C) 
 

 

 
 

D) 
 

 

 

Questão 19 
Um casal foi ao cinema com seu filho mais novo e comprou um 
total de 3 ingressos: dois ingressos de adulto e um ingresso de 
criança. O casal pagou os 3 ingressos com uma nota de R$ 100,00 
e recebeu R$ 25,00 de troco. Sabendo que o ingresso de criança 
custa metade do valor do ingresso de adulto, quanto custa o 
ingresso de criança? 
A) R$ 15,00  
B) R$ 20,00  
C) R$ 25,00  
D) R$ 30,00  
 

Questão 20 
O objetivo de um jogo de basquete é acertar uma bola em uma 
cesta que está a uma determinada altura do solo. Cada acerto, 
dependendo da distância em que é feito o arremesso, vale 2 
ou 3 pontos; também existe o lance livre, onde o jogador arre-
messa sozinho e vale apenas 1 ponto. Ao final da partida ganha 
o time que tiver mais pontos. Se uma partida de basquete en-
tre dois times não tiver nenhum ponto por lance livre e termi-
nar 91 a 82, no mínimo quantas vezes a bola entrou na cesta? 

A) 56 vezes. 
B) 57 vezes. 
C) 58 vezes. 
D) 59 vezes. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
 

Furnas abre comportas pela 1ª vez em uma década 
 

 
 

A medida foi determinada pelo Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS) em razão das fortes chuvas ocorridas 
nos últimos dias na bacia do rio. É a primeira vez depois de 
11 anos que as comportas são abertas de forma conjunta 
para o controle de cheias, de acordo com a empresa. 

(Disponível em: https://revistaoeste.com/brasil/furnas-abre-
comportas-pela-1a-vez-em-uma-decada. Acesso em: 15/03/2023.) 

 

A Eletrobras Furnas informou a abertura das comportas dos 
vertedouros de cinco usinas hidrelétricas localizadas no Rio 
Grande, que banha municípios dos seguintes estados: 
A) Minas Gerais e Bahia. 
B) Minas Gerais e São Paulo. 
C) Espírito Santo e São Paulo. 
D) São Paulo e Rio de Janeiro. 
 

Questão 22 
O movimento que inspirou a bandeira de Minas Gerais, sím-
bolo maior do estado, surgiu com a intenção de romper as 
relações entre a colônia e a metrópole. O movimento reuniu 
proprietários rurais, intelectuais, clérigos e militares, em uma 
conspiração que pretendia eliminar a dominação portuguesa e 
criar um país livre no Brasil, em 1789. O ideal Iluminista que 
difundia-se na Europa ao longo do século XVIII e a Indepen-
dência das 13 colônias inglesas na América do Norte que, 
apoiadas nas ideias iluministas não só romperam com a me-
trópole, mas criaram uma nação soberana, republicana e fe-
derativa, influenciaram diretamente os colonos mineiros, que 
passaram a ansiar por liberdade. 

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

Foi o movimento que inspirou a bandeira do estado de Minas 
Gerais: 
A) República Velha. 
B) Inconfidência Mineira. 
C) Revolução Federalista. 
D) Independência do Brasil. 

 
 
 

Questão 23 
Os países emergentes desenham a nova geografia econômica e 
social do mundo. Eles ocupam um lugar crescente nas transa-
ções internacionais de bens, serviços, capitais e tecnologias. 

(Disponível em: http://funag.gov.br/loja/download/1017-PaIses_ 
Emergentes.pdf Autor: Abdellatif Benachenhou.) 

 

Sobre os países emergentes, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) África do Sul, Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, Indoné-

sia, México, Rússia e Turquia são exemplos de países 
emergentes. 

(     ) Têm como características um mercado consumidor res-
trito e um índice de desenvolvimento humano acelerado. 

(     ) Têm participação fundamental no comércio global, sendo 
importantes fornecedores de matérias-primas diversifica-
das e de bens manufaturados. 

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

Questão 24 
Acordo internacional é um documento pelo qual um Estado 
ou uma organização internacional assume obrigações e 
adquire direitos perante outros no âmbito do direito inter-
nacional. Acordos internacionais servem para estabelecer 
regras concretas para a parceria em áreas específicas. Podem, 
por exemplo, estabelecer critérios pelos quais turistas de um 
país ficam isentos de visto para viajar a outro país. Ou podem 
estabelecer a entrada de produtos de um país em outro livre de 
impostos. Esses acordos – comumente denominados “tratados”, 
“convenções” ou, mesmo, “acordos” – criam compromisso jurí-
dico. 

 (Fonte: Ministério das Relações Exteriores.) 
 

A ONU é uma das mais importantes organizações interna-
cionais e tem como objetivo promover: 
A) A paz e a segurança mundial. 
B) O gerenciamento dos empréstimos mundiais aos países 

necessitados financeiramente. 
C) A liberação mundial do comércio, com o intuito de com-

bater o protecionismo alfandegário. 
D) A intervenção militar em conflitos armados em qualquer 

área do mundo, assegurando os direitos internacionais. 
 

Questão 25 
A Constituição de 1988 é o texto-base que determina os direitos 
e os deveres dos entes políticos e dos cidadãos do nosso país. 
Foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil 
após o fim da Ditadura Militar, sendo conhecida, por isso, como 
Constituição Cidadã. 

(Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/constituicao-
1988.htm. Acesso em: 21/12/2022.) 

 

Sobre a Constituição de 1988 é INCORRETO afirmar que: 
A) É a atual Carta Magna do Brasil. 
B) Foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte. 
C) Sua promulgação ocorreu durante o governo de José Sarney. 
D) Em 2022, foi revogada pelo presidente Jair Messias Bolso-

naro com o apoio da Câmara dos Senadores. 
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Questão 26 
O Território do Xingu é uma forte referência da diversidade 
socioambiental, pois se constitui em um dos mais extensos con-
juntos de áreas protegidas interligadas do mundo, que abriga 
uma altíssima diversidade socioambiental, abrangendo dois bio-
mas (Amazônia e Cerrado) com centenas de paisagens florestais 
e abrigando diversos povos com cultura e línguas diferentes. 

(Disponível em: https://www.origensbrasil.org.br/xingu. Acesso em: 
20/01/2023.) 

 

Em ralação ao Alto Xingu, marque V para as afirmativas ver-
dadeiras e F para as falsas. 
(     ) É uma das principais áreas da Amazônia Brasileira onde se 

pode ver a continuidade da ocupação indígena desde os 
tempos pré-históricos até o presente. 

(     ) As casas são cobertas de sapé, sendo sua habitação com-
posta por um núcleo de irmãos homens com suas res-
pectivas famílias. 

(     ) As aldeias são comunais em perímetro ovalado, em uma 
praça de chão batido; no centro dela é o lugar onde os 
mortos são enterrados. 

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

Questão 27 
O Ministério da Educação disponibiliza um programa desti-
nado a financiar a graduação superior; assinale-o. 
A) PET – Programa de Educação Tutorial. 
B) Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 
C) Programa Universidade para Todos (ProUni). 
D) ENADE – Exame de Desempenho dos Estudantes. 
 

Questão 28 
A partir de fevereiro, o Ministério da Saúde dará início à dis-
tribuição de 150 mil testes rápidos para o apoio ao diagnóstico 
da hanseníase no Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio da 
medida foi feito durante a cerimônia de abertura do seminário 
“Hanseníase no Brasil: da evidência à prática”. A entrega dos 
testes coloca o Brasil como primeiro país no mundo a ofertar 
insumos para a detecção da doença na rede pública. Em 2022, 
mais de 17 mil novos casos foram diagnosticados no país, se-
gundo levantamento preliminar realizado pela Secretaria de Vi-
gilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde. 

(Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ 
2023/janeiro/ministerio-da-saude-vai-distribuir-150-mil-testes-rapidos-

para-enfrentamento-a-hanseniase. Acesso em: 27/01/2023.) 
 

A hanseníase é uma doença infecciosa e de evolução crô-
nica, que atinge principalmente: 
A) Os nervos periféricos, a pele e as mucosas. 
B) O fígado, seu principal órgão de multiplicação. 
C) Os pulmões, causando asma e grande produção de mucos. 
D) Os olhos, atingindo o globo ocular (o branco dos olhos) e 

o interior das pálpebras. 
 
 
 

Questão 29 
Quanto à economia brasileira, assinale a afirmativa correta. 
A) O país tem sua forte economia com base meramente no 

setor da monocultura da soja. 
B) Atualmente, é considerada diversificada abrangendo apenas 

os setores: primário e secundário. 
C) Sua instabilidade econômica, taxas de juros controladas e a 

moeda forte incentivam os países estrangeiros a realizarem 
investimentos no Brasil. 

D) Detém uma importante indústria de carne bovina com 
criação e abate, ocupando um importante lugar na econo-
mia mundial de carne bovina. 

 

Questão 30 
Aberto ao público em 2006, o Instituto Inhotim foi responsá-
vel por inserir Minas Gerais no mapa mundial da arte con-
temporânea. Ele não só gerou uma fonte de renda para os 
habitantes da região, mas também deu aos turistas brasilei-
ros e estrangeiros uma nova opção para curtir as férias ou 
um feriado prolongado. Seus 140 hectares de galerias, jar-
dins e restaurantes já receberam 3 milhões de pessoas e têm 
potencial para fazer muito mais. O Instituto Inhotim virou 
um destino de desejo pelas bonitas paisagens e composi-
ções coloridas, fundos perfeitos para as fotos dos viajantes 
e virou até palco de grandes festivais recentemente. 

(Disponível em: https://turismo.ig.com.br/destinos-nacionais/2019-10-
18/natureza-arte-e-educacao-instituto-inhotim-e-opcao-cultural-no-

turismo-mineiro. Acesso em: 20/01/2023. Adaptado.) 
 

O Instituto Inhotim abriga, aproximadamente, 560 obras, den-
tre elas: pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, vídeos e 
instalações. Podemos afirmar que ele fica localizado em: 
A) Mariana. 
B) Congonhas. 
C) Ouro Preto. 
D) Brumadinho. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




