
HELV – AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 

PROCESSO SELETIVO 
Nº  48/2022

Organizadora:

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO 
DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – 

ISGH – FORTALEZA/CE

Tipo 1 - BRANCA

Tarde



⌘ 

     

 

2 
       

FUNÇÃO: HELV – AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (T) 

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

FUNÇÃO: HELV – AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Sexta-feira 

 

Eram onze horas da noite de Sexta-Feira da Paixão e eu 
caminhava sozinho por uma rua deserta de Ipanema, quando tive 
a gélida sensação de que alguém me seguia. Voltei-me e não vi 
ninguém. 

Prossegui a caminhada e foi como se a pessoa ou a coisa que 
me seguia tivesse se detido também, agarrada à minha sombra, 
e logo se pusesse comigo a caminhar. 

Tornei a olhar para trás, e desta vez confirmei o pressenti-
mento que tivera, descobrindo meu silencioso seguidor. Era um 
cão. 

A poucos passos de mim, sentado sobre as patas junto à 
parede de uma casa, ele esperava que eu prosseguisse no meu 
caminho, fitando-me com olhos grandes de cão. Não sei há 
quanto tempo se esgueirava atrás de mim, e nem se trocaria o 
rumo de meus passos pelos de outro que comigo cruzasse. O 
certo é que me seguia como a um novo dono e me olhava toda 
vez que me detinha, como se buscasse no meu olhar assenti-
mento para a sua ousadia de querer-me. No entanto, era um 
cão. 

Associei a tristeza que pesava no luto da noite ao silêncio 
daquele bicho a seguir-me, insidioso, para onde eu fosse, e tive 
medo – medo do meu destino empenhado ao destino de um 
mundo responsável naquele dia pela morte de um Deus ainda 
não ressuscitado. Senti que acompanhava o rumo de meus pés 
no asfalto o remorso na forma de um cão, e o cansaço de ser 
homem, bicho miserável, entregue à própria sorte depois de ter 
assassinado Deus e Homem Verdadeiro. Era como se aquele cão 
obstinado à minha cola denunciasse em mim o anátema que 
pesava na noite sobre a humanidade inteira pelo crime ainda 
não resgatado – e meu desamparo desta vida, e todo o mistério 
que do bojo da noite escorria como sangue derramado, para 
acompanhar-me os passos, configurado em cão. E não passava 
de um cão. 

Um cão humilde e manso, terrível na sua pertinácia de 
tentar-me, medonho na sua insistência em incorporar-se ao 
meu destino – mas não era o demônio, não podia ser o demô-
nio: perseverava apenas em oferecer-me a simples fidelidade 
própria dos cães e nada esperava em troca senão corres-
pondência à sua fome de afeição. Uma fome de cão. 

Antes seria talvez algum amigo nele reencarnado e que 
desta maneira buscava olhar-me de um outro mundo, tendo 
escolhido para transmitir-me a sua mensagem de amor justa-
mente a noite em que a morte oferecia ao mundo a salvação 
pelo amor. E a simples lembrança do amor já me salvava da 
morte, levando-me à inspiração menos tenebrosa: larguei o 
pensamento a distrair-se com a ideia da metempsicose, pus-me 
a percorrer lentamente a lista de amigos mortos, para descobrir 
o que me poderia estar falando pelo olhar daquele cão. Mas era 
apenas um cão. 

E tanto era um cão que, ao atingir a esquina, deixou-se 
ficar para trás, subitamente cauteloso, tenso ante a presença, 
do lado oposto da rua, de dois outros cães. 

Detive-me a distância, para assistir à cena. Os dois outros 
cães também o haviam descoberto e vinham se aproximando. Ele 
aguardava, na expectativa, já esquecido de mim. Os três agora se 
cheiravam mutuamente, sem cerimônia, naquela intimidade 
primitiva em que o instinto prevalece e o mais forte impõe tacita-
mente o seu domínio. Depois me olharam em desafio até que eu 
me afastasse, e meu breve companheiro se deixou ficar por ali, 
dominado pela presença dos outros dois, na fatalidade atávica 
que fazia dele, desde o princípio dos tempos, um cão entre cães. 

E agora era eu que, animal sozinho na noite, tinha de 
prosseguir sozinho no meu confuso itinerário de homem, sozi-
nho, à espera da ressurreição do Deus morto e sem merecê-lo, 
e sem rumo certo, e sem ao menos um cão. 

(SABINO, Fernando. As melhores crônicas. 14ª Ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2010. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Ao longo do texto, percebemos que o autor utiliza o cão 
como uma maneira para: 
A) Enfatizar seu estado depressivo e de intensa aflição. 
B) Comprovar que o cão é um animal desprezível e insolente. 
C) Evidenciar a admiração e o respeito que tem pelos animais. 
D) Demonstrar sua paciência sobre a insistência do animal 

em acompanhá-lo. 
 

Questão 02 
O objetivo comunicativo principal da crônica é: 
A) Narrar um fato trivial. 
B) Explicar a enigmática solidão. 
C) Persuadir o leitor com argumentos abstratos. 
D) Trazer uma informação sobre as ruas de Ipanema. 
 

Questão 03 
No texto, indica uma ideia de oposição o seguinte trecho: 
A) “Mas era apenas um cão.” (7º§) 
B) “O certo é que me seguia como a um novo dono [...]” (4º§) 
C) “[...] quando tive a gélida sensação de que alguém me seguia.” 

(1º§) 
D) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

[...]” (7º§) 
 

Questão 04 
A partir das características apresentadas é correto afirmar 
que o texto tem um caráter: 
A) Social. 
B) Crítico. 
C) Reflexivo. 
D) Documental. 
 

Questão 05 
“Era como se aquele cão obstinado à minha cola denunciasse 
em mim o anátema que pesava na noite sobre a humanidade 
inteira pelo crime ainda não resgatado [...]” (5º§) A expressão 
“obstinado” pode ser substituída, sem alteração semântica, 
por: 
A) Enfadado. 
B) Incansável. 
C) Desprezável. 
D) Entusiasmado. 
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Questão 06 
Ao mergulhar no interior da personagem, a autora trata de 
um tema universal; assinale-o. 
A) O medo. 
B) A morte. 
C) O tempo. 
D) A solidão. 
 

Questão 07 
A narração do texto em 1ª pessoa possibilita ao interlocutor o 
seguinte entendimento:  
A) É utilizada a linguagem subjetiva; as impressões do autor 

acerca dos fatos do cotidiano são relatadas.  
B) O narrador é apenas observador dos fatos narrados; ele 

não está inserido no contexto dos fatos descritos.  
C) O texto possui uma linguagem objetiva; tem a finalidade de 

trazer informações claras a respeito de fatos do cotidiano. 
D) É utilizada a linguagem objetiva; a opinião do autor é ex-

pressada com a intenção de convencer o leitor sobre deter-
minado ponto de vista. 

 

Questão 08 
Considerando que o adjetivo é uma classe de palavras que 
tem a função de acompanhar e caracterizar o substantivo, 
assinale o termo assinalado que NÃO se refere a tal classe 
gramatical. 
A) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

[...]” (7º§) 
B) “[...] quando tive a gélida sensação de que alguém me se-

guia.” (1º§) 
C) “[...] tinha de prosseguir sozinho no meu confuso itinerá-

rio de homem, [...] (10º§) 
D) “[...] pus-me a percorrer lentamente a lista de amigos mortos, 

para descobrir o que me poderia estar falando pelo olhar da-
quele cão.” (7º§) 

 

Questão 09 
A crase é facultativa na seguinte afirmativa transcrita do 
texto:  
A) “Detive-me a distância, para assistir à cena.” (9º§) 
B) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

levando-me à inspiração menos tenebrosa: [...]” (7º§) 
C) “A poucos passos de mim, sentado sobre as patas junto à 

parede de uma casa, ele esperava que eu prosseguisse no 
meu caminho, [...]” (4º§) 

D) “Era como se aquele cão obstinado à minha cola denunciasse 
em mim o anátema que pesava na noite sobre a humanidade 
inteira pelo crime ainda não resgatado [...]” (5º§) 

 

Questão 10 
No excerto “Associei a tristeza que pesava no luto da noite ao 
silêncio daquele bicho a seguir-me, insidioso, para onde eu 
fosse, e tive medo – medo do meu destino empenhado ao 
destino de um mundo responsável naquele dia pela morte de 
um Deus ainda não ressuscitado.” (5º§), o travessão tem como 
finalidade: 
A) Indicar o discurso direto. 
B) Enfatizar trecho intercalado. 
C) Sugerir o pensamento do autor. 
D) Tornar a informação menos repetitiva. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
Um sistema de computador é integrado pelo hardware e pelo 
software. O hardware é constituído por elementos básicos, 
ditos unidades funcionais básicas: Unidade Central de Pro-
cessamento (UCP, ou também conhecida como CPU), memó-
ria principal; e, unidades de Entrada e Saída (E/S). O software 
é constituído pelos programas que lhe permitem atender às 
necessidades dos usuários. Considerando tais informações, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. Dos três componentes básicos do hardware, dois são funda-

mentais para o processamento dos dados propriamente dito: 
Unidade Central de Processamento e memória principal. 

II. Memória RAM, Memória ROM e HD (Hard Disk) são exemplos 
de memória principal. 

III. Um Sistema Operacional (SO) é o software que gerencia as 
operações da CPU, controla os recursos de entrada, saída e 
armazenamento de um computador, tablet ou smartphone. 

IV. A CPU é a unidade “ativa” desse núcleo, pois nela são 
coordenadas e executadas as instruções e as operações 
aritméticas e lógicas. Possui duas seções: a de feedback 
e a de controle. 

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

Questão 12 
Todas as aplicações de banco de dados, sejam elas antigas ou 
novas, compartilham importantes elementos comuns. O as-
pecto central da aplicação não é um programa para realizar 
algum cálculo, mas sim os próprios dados. Atualmente, algumas 
corporações são valiosas não por causa de seus ativos físicos, 
mas pela informação que possuem. Sobre a organização de 
banco de dados, considerando os conceitos apresentados, rela-
cione as colunas a seguir.  
1. Campo. 
2. Registro. 
3. Chave primária. 
4. Banco de dados. 

(     ) Atributo que identifica univocamente um registro e o 
distingue dos demais. 

(     ) Conjunto integrado de dados relacionados logicamente. 
(     ) Conjunto de atributos que representam um objeto ou 

elemento. 
(     ) Atributo que contém um dado específico de determinado 

registro. 
A sequência está correta em 
A) 2, 3, 4, 1. 
B) 3, 4, 1, 2. 
C) 3, 4, 2, 1. 
D) 1, 2, 3, 4. 
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Questão 13 
Ao formatar um texto no Microsoft Word 2016 para um trabalho escolar e clicar no botão destacado (Mostrar Tudo), o documento 
ficará da seguinte forma: 
 

 
(Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/informatica.) 

 

Qual a finalidade do botão marcado? 
A) Conta o número de palavras que o documento possui.  
B) Formata o texto imprimindo os caracteres não visíveis. 
C) Mostra a quantidade de parágrafos que o documento possui.                                                                                               
D) Torna as marcas de formatação, como espaços, tabulações e marcas de parágrafos, visíveis. 

 
Questão 14 
Considere uma planilha para fazer um orçamento de Compras e, ainda, automatizar a coluna Categoria, a fim de que ao ser inserido 
o nome específico de uma Categoria na planilha, a célula mude a aparência, colocando uma cor diferente para cada Categoria; como 
por exemplo: toda vez que a palavra “Alimentício” for inserida na coluna Categoria a cor de fundo muda para verde; com a palavra 
“Limpeza” a cor de fundo muda para amarela e com a palavra “Pessoal” a cor de fundo muda para laranja. 
 

 
 

O que foi feito na planilha para que as atualizações ocorressem de forma automática? 
A) Guia Página Inicial – opção Formatação Condicional – Criar regras 
B) Guia Página Inicial – opção Formatar – Formatar Células – Criar regras                                                                                           
C) Guia Página Inicial – opção Formatação de Estilo de Células – Escolher Estilos  
D) Guia Página Inicial – opção Formatar como Tabelas – escolher Estilo da Tabela 
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Questão 15 
No Sistema Operacional Windows 10 Pro são encontradas sessões do Windows, como a tela de bloqueio, a tela de boas-vindas, a 
área de trabalho, a barra de tarefas, a tela inicial e o menu Iniciar. Considerando que as pessoas gostam de personalizar a interface 
do usuário, de modo que possam encontrar facilmente o que desejam, analise a imagem a seguir. 
 

 
 

Sobre as sessões do Sistema Operacional Windows 10, analise as afirmativas a seguir. 
I. O menu Iniciar é responsável por exibir informações relacionadas a usuários e aplicativos. Fornece uma lista personalizada de 

programas, para que o usuário possa abri-lo, uma lista de documentos abertos recentemente, uma forma de encontrar arquivos e 
obter ajuda, acesso à configuração do sistema e comandos para desligar a máquina. Ele exibe, no mínimo, o botão da conta de 
usuário na parte superior e o botão de Energia na parte inferior.  

II. A escolha da tela de fundo da área de trabalho costuma refletir o gosto pessoal do usuário, apresentando o que ele aprecia 
ver ao minimizar ou fechar as janelas dos aplicativos. Pode-se utilizar como fundo uma imagem, cor sólida, bem como 
apresentação de slides. 

III. É possível mover a barra de tarefas de sua localização-padrão na parte inferior da tela para qualquer outra borda da tela. 
IV. O Windows fornece três “barras de ferramentas” que podem ser exibidas na barra de tarefas para servir de acesso facilitado a 

informações para as quais, de outra forma, deve-se abrir um aplicativo separado para usar. As três barras de ferramentas internas 
são: barra de endereços; barra de links; e, barra de notificação. 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16  
Um simples cano de PVC de uma determinada instalação hidráulica, furado no interior de uma parede de alvenaria, pode ser 
um grande problema; porém, contornado. A luva de PVC adequada para esse tipo de reparo denomina-se: 
A) Soldável. 
B) De correr. 
C) Com rosca. 
D) De redução. 
 

Questão 17  
Toda edificação utiliza portas para acessar e isolar seus cômodos e elas podem ser de madeira, metal, vidro etc. Considerando 
a instalação de portas de madeira, a parte fixada no batente e na folha (porta) para permitir o movimento de abrir ou fechar 
a porta denomina-se: 
A) Moldura.  
B) Caixonete. 
C) Dobradiça. 
D) Fechadura. 
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Questão 18 
“Diagnostica falhas e objetiva identificar acontecimentos 
que não foram encontrados durante a operação; exige o 
uso de aparelhos adequados, em diversos sistemas.” Trata-
-se da manutenção: 
A) Preditiva. 
B) Corretiva. 
C) Detectiva. 
D) Preventiva. 
 

Questão 19  
A rede telefônica de uma edificação, para que ofereça efi-
ciência e funcionalidade, deve ser submetida a manutenções 
periódicas, a fim de evitar futuros problemas. Torna-se ne-
cessário verificar os pontos críticos em que possam ocorrer 
problemas, como mau contato em conexões, cabos ou fios 
desconectados, isolamentos desfeitos, oxidação de contatos, 
dentre outros. A caixa destinada a instalar blocos terminais, 
fios e cabos telefônicos das redes externa e interna da edifica-
ção para a distribuição no prédio é a de: 
A) Inspeção.  
B) Passagem. 
C) Distribuição geral. 
D) Distribuição secundária. 
 

Questão 20 
Os pontos de gases de uma instalação de saúde devem ser 
bem vistoriados utilizando técnicas de manutenção pre-
ventiva e, quando inevitável, a manutenção corretiva para 
que os equipamentos apresentem um funcionamento ideal. 
Durante um procedimento de vistoria e manutenção, consi-
dere uma tubulação de um ponto de gás com cor “amarelo-         
-segurança”. Podemos afirmar se trata do seguinte tipo de gás: 
A) Vapor. 
B) Vácuo. 
C) Ar medicinal. 
D) Oxigênio medicinal. 
 

Questão 21 
Os serviços de manutenção podem envolver atividades me-
cânicas, isto é, alguns reparos de equipamentos que possuem 
peças móveis como rolamentos, correias, eixos, engrenagens 
etc. 
 

 
 

A ferramenta anterior, que é utilizada para fixar temporaria-
mente uma peça na bancada, para efetuar sua manutenção, 
denomina-se: 
A) Torquímetro. 
B) Prensa mecânica. 
C) Grampo sargento. 
D) Morsa de bancada. 
 

Questão 22 
Para a manutenção de uma rede lógica torna-se essencial 
conhecer peças e equipamentos utilizados em sua estrutura, 
destacando a rede wifi, que distribui sinal da internet no am-
biente. Em relação à rede wifi, analise as afirmativas a seguir. 
I. Megabyte é unidade de medida de capacidade de memória. 
II. A taxa de velocidade da conexão é medida em bytes por 

segundo. 
III. A frequência de transmissão dos sinais de wifi é da ordem 

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

Questão 23 
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são indis-
pensáveis para quaisquer atividades, podendo ser classi-
ficados quanto à proteção da região do corpo do trabalha-
dor. Dentre os diversos tipos de EPI destacam-se, EXCETO: 
A) Vestimenta.  
B) Luvas isolantes. 
C) Protetor auricular. 
D) Cone de segurança. 
 

Questão 24 
A manutenção de edificações é um tema cuja importância su-
pera, gradualmente, a cultura de se pensar o processo de cons-
trução limitado até o momento quando a construção é entregue 
e entra em uso. A omissão em relação à necessária atenção para 
manutenção de edificações pode ser constatada nos frequentes 
casos de construções retiradas de serviço muito antes de cum-
prida sua Vida Útil Projetada (VUP), causando transtornos aos 
seus usuários e um sobrecusto intensivo dos serviços de recu-
peração ou construção de novas edificações. O documento con-
tendo a estimativa de custo para a realização dos serviços pre-
vistos no programa de manutenção denomina-se: 
A) Previsão orçamentária. 
B) Serviço de manutenção. 
C) Sistema de manutenção. 
D) Previsão de monitoramento. 
 

Questão 25 
Toda instalação, ou parte resultante das verificações indicadas 
na manutenção preventiva for considerada insegura, deve ser 
imediatamente desenergizada, no todo ou na parte afetada, e 
somente ser recolocada em serviço após correção dos proble-
mas detectados. Toda falha ou anormalidade constatada no 
funcionamento da instalação ou em quaisquer de seus com-
ponentes, sobretudo os casos de atuação dos dispositivos de 
proteção sem causa conhecida, deve ser comunicada a pessoa 
advertida ou qualificada, a fim de providenciar a correção do 
problema. Podemos afirmar que tal tipo de manutenção elétrica 
é: 
A) Alusiva. 
B) Sensitiva. 
C) Preditiva. 
D) Corretiva. 
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Questão 26 
Observe a figura a seguir: 
 

 
Esquema de mão francesa para ensaios de peças suspensas, como 

lavatórios e prateleiras. 
 

Considere o de uso de uma cantoneira “L” com lados de com-
primento iguais a 100 mm e largura de 25 mm, para um ponto 
de aplicação de carga a ser aplicada com excentricidade de 75 
mm em relação à face da parede. Nos casos de armários 
especiais, aparelhos de televisão, aparelhos de ar-condicionado, 
lavatórios e pias devem ser adotados os dispositivos preconiza-
dos pelo fabricante ou fornecedor, que deverá fornecer os 
dados de ensaios, considerando as cargas-limite aplicadas e as 
cargas de uso com coeficiente de segurança pelo menos igual a 
3. Devem ser verificados, também, os limites dos valores de 
deslocamento horizontal, instantâneo e residual, para as cargas 
de uso. No caso de uma carga de 33,2 Kg, a cantoneira deverá 
suportar uma carga igual a: 
A) 33,2 Kg 
B) 66,4 Kg 
C) 99,6 Kg 
D) 132,8 Kg 
 

Questão 27 
Para a manutenção de instalações hidrossanitárias é impor-
tante observar o escoamento de água ou outros líquidos e 
substâncias provenientes de qualquer fonte que não seja a de 
abastecimento prevista para o interior da tubulação destinada 
a conduzir água desta fonte. Quando ocorre este tipo de pro-
blema, provavelmente ocorreu: 
A) Refluxo de água. 
B) Proteção térmica da água. 
C) Aquecimento instantâneo da água. 
D) Separação física do sistema hidráulico. 
 

Questão 28 
As tubulações aparentes fixadas acima do piso devem resistir 
aos impactos que possam ocorrer durante a vida útil do projeto, 
sem sofrer perda de funcionalidade (impacto de utilização) ou 
ruína (impacto limite). Para a sua correta manutenção devem 
ser aplicados os impactos de corpo mole e duro às tubulações 
aparentes até _____ m do piso, fixadas (montadas em protótipo 
em laboratório) de acordo com as especificações de projeto, 
observando as características do ensaio apresentadas. Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 1,5 
B) 1,6 
C) 1,8 
D) 2,0 

 
Questão 29 
Observe a tirinha a seguir: 
 

 
(Disponível em: https://pt-br.facebook.com/qualividaeventos/photos/ 

n%C3%A3o-espere-algo-acontecer-para-voc%C3%AA-se-mexer-sua-
seguran%C3%A7a-sempre-em-primeiro-lu/1422229604481036. Acesso em: 

25/10/2022.) 
 

Considerando a tirinha, bem como o uso do EPI (Equipamento 
de Proteção Individual) exigido durante o trabalho, podemos 
afirmar que óculos de proteção servem para: 
A) Todos os ambientes de trabalho. 
B) Proteção dos olhos contra radiação infravermelha. 
C) Proteção ilimitada dos olhos contra impactos de partícu-

las volantes. 

D) Uso como máscara de solda, para proteção dos olhos e 
face, contra impactos de partículas volantes e luminosi-
dade intensa. 

 

Questão 30 
Os critérios e os métodos para avaliação do desempenho de 
Sistemas de Vedações Verticais Internas e Externas (SVVIE) de 
edificações habitacionais ou de seus elementos são estabeleci-
dos em normativo técnico. Podemos afirmar que a perda de 
aderência entre o componente de acabamento e sua respec-
tiva base nas alvenarias refere-se à (ao): 
A) Falha. 
B) Bolor. 
C) Espectro. 
D) Deslocamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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 que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras 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 certame, 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 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 feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

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 1 (um) dia 
útil, 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, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




