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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Quem tem olhos 
 

Eu vinha andando na rua e via a mulher na janela. Uma 
mulher como as de antigamente. De cabeça branca e braços 
pálidos apoiados no peitoril. Sentada, olhava para fora. Uma 
mulher como as de antigamente, posta à janela, espiando o 
mundo. 

Mas a janela não era ao nível da rua, como as de antiga-
mente. Nem era de uma casa. Era acima da entrada do prédio, 
acima da garagem, acima do playground. Era lá no alto. E diante 
daquela janela a única coisa que havia para se ver era, do lado 
oposto da rua, a parede cega de um edifício. 

Não havia árvores. Ou outras janelas. Somente a parede 
lisa e cinzenta, manchada de umidade. Alta, muito alta. De onde 
estava, assim sentada, a mulher não podia ver a rua, o movi-
mento da rua, as pessoas passando. Teria tido que debruçar-se, 
para vê-los. E não se debruçava. 

Também não via o céu. Teria tido que esticar o pescoço 
e torcer a cabeça para vê-lo lá no alto, acima da parede 
cinzenta e do seu próprio edifício, faixa de céu estreita como 
uma passadeira. E a mulher mantinha-se composta, o olhar 
lançado para a frente. 

Serena, a mulher olhava a parede cinzenta.  
Não era como nas pequenas cidades onde ficar à janela 

é estar numa frisa ou camarote para ver e ser vista, é ma-
neira astuciosa de estar na rua sem perder o recato da casa, 
de meter-se na vida alheia sem expor a própria. Não era uma 
forma barricada de participação. Ali ninguém falava com ela, 
ninguém a cumprimentava ou via – a não ser eu que parada 
na calçada a observava – e não havia nada para ela ver. 

A mulher olhava para a parede cinzenta. E parecia estar 
bem. 

E por um instante o bem-estar dela me doeu, porque 
acreditei que sorrisse em plena renúncia à vitalidade, que se 
mantivesse serena debaixo da canga de solidão e cimento 
que a cidade lhe impunha, tendo aberto mão de qualquer 
protesto. Desejei tirá-la dali ou dar-lhe outra vista. Depois, 
entendi. 

A mulher olhava a parede cinzenta, mas diante dela não 
havia uma parede cinzenta. Havia um telão. Um telão imenso, 
imperturbável, onde histórias se passavam. Que ela própria 
projetava, mas das quais era devotada espectadora e eventual 
personagem. Suas fantasias, suas lembranças, seus desejos mo-
viam-se sobre a parede que já não era cinzenta, que era o 
suporte do mundo, ao vivo e a cores. Só ela os via. Mas com que 
nitidez!  

Quem tem ouvidos ouça, disse o profeta. E, ele não 
disse mas digo eu, quem tem olhos veja. 

(COLASANTI, Marina. In: PINTO, Manuel da Costa (Org.). Crônica 
Brasileira Contemporânea: antologia de crônicas.  

São Paulo: Moderna, 2005. Adaptado.) 

 

Questão 01 
A oração sublinhada na frase “Que ela própria projetava, mas 
das quais era devotada espectadora e eventual personagem.” 
(9º§) tem valor: 
A) Causal.   
B) Aditivo.    
C) Adversativo.   
D) Comparativo. 
 

Questão 02 
“A mulher olhava a parede cinzenta, mas diante dela não 
havia uma parede cinzenta. Havia um telão. Um telão imenso, 
imperturbável, onde histórias se passavam.” (9º§) Provavel-
mente, as memórias e os devaneios projetados no “telão” re-
velam: 
A) A descrição de fatos habituais que ocorrem atualmente. 
B) Uma série de sentimentos que acontecem de forma direta 

e contínua. 
C) Uma sequência de lembranças em que o tempo é inovador 

e dinâmico. 
D) A narração de ações que ocorrerão futuramente; sonhos 

e desejos ocultos. 
 

Questão 03 
A pontuação tem por objetivo estruturar os textos, estabele-
cer pausas e entonações da fala, dentre outros. Em “Suas 
fantasias, suas lembranças, seus desejos moviam-se sobre a 
parede que já não era cinzenta, que era o suporte do mundo, 
ao vivo e a cores. Só ela os via. Mas com que nitidez!” (9º§), o 
ponto de exclamação objetiva: 
A) Expressar emoção. 
B) Ressaltar indignação. 
C) Revelar uma indecisão. 
D) Enfatizar uma possibilidade. 
 

Questão 04 
De acordo com a significação que a palavra destacada em 
cada opção assume no contexto, assinale a alternativa que 
NÃO apresenta sinônimo correspondente a ela. 
A) “Serena, a mulher olhava a parede cinzenta.” – tranquila; 

calma. 
B) “De cabeça branca e braços pálidos apoiados no peitoril.” 

– claros; descorados. 
C) “Um telão imenso, imperturbável, onde histórias se passavam.” 

– impassível; inalterável.  
D) “[...] é maneira astuciosa de estar na rua sem perder o 

recato da casa, de meter-se na vida alheia sem expor a 
própria.” – subversiva; pertubadora. 

 

Questão 05 
Por um recurso anafórico o pronome sublinhado em “Teria 
tido que esticar o pescoço e torcer a cabeça para vê-lo lá no 
alto, acima da parede cinzenta e do seu próprio edifício, 
faixa de céu estreita como uma passadeira.” (4º§) retoma, 
no texto, o vocábulo: 
A) Céu. 
B) Edifício. 
C) Playground. 
D) Movimento da rua. 
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Questão 06 
“A mulher olhava a parede cinzenta, [...]” (9º§) Das alternati-
vas a seguir, assinale aquela cujo verbo destacado está flexio-
nado no mesmo tempo verbal do trecho anterior. 
A) “Depois, entendi.” (8º§) 
B) “Quem tem ouvidos ouça, [...]” (10º§) 
C) “[...] que se mantivesse serena debaixo da canga de solidão 

[...]” (8º§) 
D) “Mas a janela não era ao nível da rua, como as de anti-

gamente.” (2º§) 
 

Questão 07 
A partir dos recursos empregados no texto, é correto afirmar 
que principal intenção discursiva é: 
A) A exposição de fatos obsoletos. 
B) O relato de experiências vividas. 
C) Uma orientação sobre determinado comportamento.  
D) O propósito de convencer o leitor, considerando opinião 

do interlocutor. 
 

Questão 08 
Considerando que a descrição detalha determinados objetos, 
pessoas, lugares ou ações, é possível depreender que o inter-
locutor, ao utilizar esse recurso, procura transmitir suas im-
pressões e sensações sobre algo de maneira que o leitor possa 
visualizar a cena relatada como uma fotografia. São afirmati-
vas transcritas do texto que evidenciam tal particularidade, 
EXCETO: 
A) “Serena, a mulher olhava a parede cinzenta.” (5º§) 
B) “Havia um telão. Um telão imenso, imperturbável, onde 

histórias se passavam.” (9º§) 
C) “De cabeça branca e braços pálidos apoiados no peitoril. 

Sentada, olhava para fora.” (1º§) 
D) “Quem tem ouvidos ouça, disse o profeta. E, ele não disse 

mas digo eu, quem tem olhos veja.” (10º§) 
 

Questão 09 
“E por um instante o bem-estar dela me doeu, porque acreditei 
que sorrisse em plena renúncia à vitalidade, que se mantivesse 
serena debaixo da canga de solidão e cimento que a cidade lhe 
impunha, tendo aberto mão de qualquer protesto.” (8º§) É 
possível inferir que o excerto anteriormente destacado revela: 
A) A angústia experienciada pelos moradores de prédios. 
B) O descontentamento vivido pela mulher posta à janela. 
C) Uma forma solitária de se viver sem expor a própria vida. 
D) A opressão relacionada ao estilo de vida das grandes cidades. 
 

Questão 10 
Assinale, a seguir, o trecho que exemplifica um posiciona-
mento do autor mediante o assunto abordado. 
A) “Que ela própria projetava, mas das quais era devotada 

espectadora e eventual personagem.” (9º§) 
B) “De onde estava, assim sentada, a mulher não podia ver 

a rua, o movimento da rua, as pessoas passando.” (3º§) 
C) “E por um instante o bem-estar dela me doeu, porque acre-

ditei que sorrisse em plena renúncia à vitalidade, [...]” (8º§) 
D) “E diante daquela janela a única coisa que havia para se ver 

era, do lado oposto da rua, a parede cega de um edifício.” 
(2º§) 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
A modelagem, além de especificar os objetos sobre os quais se 
deseja manter informações, deve permitir, por meio do Dia-
grama Entidade-Relacionamento (DER), a especificação das pro-
priedades dos objetos que serão armazenadas no Banco de 
Dados. Uma das propriedades sobre as quais pode ser desejável 
manter informações é a associação entre objetos; assinale-a. 
A) Atributo. 
B) Entidade. 
C) Cardinalidade. 
D) Relacionamento. 
 

Questão 12 
O LibreOffice Calc 7.4 possui uma grande quantidade de funções 
que ajudam o usuário no seu dia a dia. São funções que abran-
gem diversas áreas como matemática, estatística, dentre outras. 
O usuário, usando o programa descrito, ao inserir a fórmula 
=CONVERTER(256; "bit"; "byte") na célula A4 e pressionar a tecla 
ENTER fará com que esta célula apresente o seguinte conteúdo: 
A) 8 
B) 32 
C) 512 
D) 2048 
 

Questão 13 
A segurança da informação permite que o usuário possa im-
plementar técnicas com o objetivo de proteger suas informa-
ções ou as informações da organização para a qual ele traba-
lha. Em relação à segurança da informação, analise as afirmati-
vas a seguir. 
I. Em uma organização, uma política de segurança da infor-

mação contém a filosofia da organização no que se re-
fere à proteção da informação contra possíveis perdas e 
danos. 

II. Para garantir a segurança da informação nas empresas/ór-
gãos, é suficiente proteger a informação armazenada e pro-
cessada no ambiente computacional. 

III. O processo de autenticação de usuário visa garantir que 
o usuário descrito na identificação é verdadeiramente 
essa pessoa. 

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

Questão 14 
O computador necessita de periféricos que armazenem as 
informações: os textos, as imagens, as músicas, os programas, 
enfim, toda a informação produzida pelo usuário e sistema, 
seja para uso posterior, uso imediato, ou transporte de infor-
mações para outro computador. São considerados exemplos 
de periféricos habitualmente usados para o armazenamento 
de informações: 
A) Mouse e placa de vídeo. 
B) HD (Hard Disk) e teclado. 
C) Placa de rede e pen drive. 
D) HD (Hard Disk) e pen drive. 
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Questão 15 
A Microsoft lançou o Windows 10 considerando ser uma 
solução universal para computadores; podendo ser execu-
tado em laptops e computadores pessoais. Em relação ao 
Windows 10, assinale a afirmativa correta. 
A) Permite que o usuário possa executar um aplicativo no 

modo tela cheia. 
B) Uma das diferenças desta versão com relação ao Windows 8, 

é que no Windows 10 não é possível colocar várias janelas 
em uma tela. 

C) Uma das desvantagens deste sistema operacional é que ele 
não vem pré-instalado nos computadores pessoais, apenas 
nos servidores. 

D) Além de adquirir a licença do Windows 10, para que o usuário 
possa usar um de seus aplicativos, é necessário adquirir, 
também, sua licença, pois o Windows não possui progra-
mas/aplicativos gratuitos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
O bom relacionamento com os colegas de trabalho e com o 
público é umas das habilidades necessárias ao profissional 
de atendimento em uma instituição, bem como o compor-
tamento ético. Dentre as competências relacionadas, NÃO 
contribui para tais comportamentos: 
A) Respeito. 
B) Individualismo. 
C) Sigilo profissional. 
D) Capacidade de trabalhar em equipe.   
 

Questão 17 
Sobre os procedimentos administrativos, é possível inferir 
que a função de organização se caracteriza por: 
A) Comunicação; motivação; e, liderança dos colaboradores. 
B) Comparação do desempenho atual com os objetivos ou 

padrões estabelecidos. 
C) Alocação de recursos; divisão das tarefas e responsabilida-

des; escolha da estrutura organizacional; e, departamentali-
zação. 

D) Definição de objetivos; verificação da situação atual da 
instituição; e, desenvolvimento de ideias para o futuro or-
ganizacional. 

 

Questão 18 
Sobre a comunicação nas organizações, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) A comunicação horizontal pode ser prejudicada pelo uso 

das redes sociais digitais nas organizações. 
B) A qualidade da comunicação nas organizações depende, 

também, da qualidade das comunicações pessoais. 
C) A comunicação interna favorece um ambiente de trabalho 

eficaz; ela pode fluir de três formas: descendente; ascen-
dente; e, lateral. 

D) A comunicação nas organizações é também utilizada para es-
timular, motivar e melhorar a imagem da empresa; porém, 
sua prioridade é solucionar problemas. 

Questão 19 
Considere as afirmativas a seguir.  
I. Telefone, e-mail, redes sociais, chat e presencial são tipos de 

atendimento ao cliente que devem ser considerados, de-
pendendo do perfil e interesse de cada um deles.  

II. No atendimento ao público, a prioridade deve ser em otimi-
zar a maneira como a instituição atende o cliente, chegando 
mais rapidamente às suas necessidades, fidelizando e redu-
zindo custos. 

III. No atendimento telefônico, o atendente deve ser educado, 
empático e observar o tempo de espera do cliente; porém, 
o atendimento personalizado e o foco na resolução da ques-
tão não precisam ser considerados em um primeiro mo-
mento. 

IV. A escolha das roupas de trabalho deve ser compatível com 
as políticas da instituição, valendo-se sempre do bom senso.  

V. Facilidade para o trabalho em equipe, empatia, proativi-
dade, individualidade, escuta ativa e organização são habi-
lidades requeridas ao profissional de atendimento ao pú-
blico, seja interno ou externo. 

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

Questão 20 
Para o bom exercício da cidadania, o sujeito precisa, também, 
se conhecer como parte atuante na defesa do coletivo. Dentre 
os deveres do cidadão, é possível destacar:  
I. Votar para escolher os governantes. 
II. Educar e proteger os semelhantes. 
III. Respeitar os direitos sociais das outras pessoas. 
IV. Colaborar com as autoridades. 
V. Proteger a natureza. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) II, III e V, apenas. 
 

Questão 21 
Sobre arquivística, analise as afirmativas a seguir. 
I. Um dos objetivos da arquivística ou arquivologia é for-

necer subsídios para a gestão da informação, a fim de 
auxiliar gestores na tomada de decisões e no acesso fácil 
e rápido à documentação necessária. 

II. Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e acu-
mulados por uma entidade coletiva pública ou privada, 
pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 
independentemente da natureza do suporte (papel, foto-
grafia e microfilme). 

III. A observação da constituição, da organização, do desen-
volvimento e da utilização dos arquivos são pontos cha-
ve-para o seu entendimento, de suas teorias, métodos e 
técnicas.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
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Questão 22 
Sobre comportamento organizacional, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) O processo de comunicação pode sofrer interferência das 

relações interpessoais  
B) Um dos fatores importantes para a motivação dos colabora-

dores de uma organização é a equidade interna e externa. 
C) Empatia, motivação, apoio, manipulação e iniciativa são alguns 

fatores que desenvolvem as boas relações interpessoais nas 
organizações.  

D) Em busca de eficiência, as instituições buscam estabe-
lecer um equilíbrio entre a produtividade e a satisfação 
dos trabalhadores. 

 

Questão 23 
Analise as afirmativas; marque V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Para que haja comunicação, o processo deve ter uma se-

quência de eventos, a fim de que se complete como, por 
exemplo, a emissão da mensagem pelo emissor, a recep-
ção da mensagem pelo receptor através de um meio ou 
canal e, a resposta completando o ciclo. 

(     ) No processo de comunicação, codificar significa transfor-
mar, em um código conhecido para o emissor e receptor, 
a intenção da comunicação.  

(     ) A comunicação verbal é aquela realizada pela linguagem 
falada ou escrita, ao passo que a não verbal é aquela que 
não utiliza palavras para estabelecer a comunicação. 

(     ) Mensagem é um conjunto de sinais estruturados que 
pode ser verbal ou não verbal. 

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

Questão 24 
“As questões éticas fundamentais em negócios são as mesmas 
daquelas em qualquer outro contexto. Entretanto, a situação 
pode ser mais complexa para o tomador de decisão empresa-
rial. Na maioria das organizações, os tomadores de decisão são, 
na maioria das vezes, agentes em vez de líderes; isto é, agem 
no interesse de outros muito mais do que segundo o seu pró-
prio interesse. Assim, os tomadores de decisões empresariais 
devem, de algum modo, mesclar ________________________ 
com ___________________________. Além disso, os inte-
resses, muitas vezes, parecem maiores nos negócios porque a 
decisão pode afetar muitos grupos de pessoas de maneira pro-
funda.” Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente a afirmativa anterior. 
A) os resultados individuais / as metas organizacionais 
B) o sistema ético pessoal / os objetivos organizacionais 
C) o sistema ético-pessoal / os valores e os critérios de desem-

penho da organização 
D) o bem maior para o maior número de pessoas / os resul-

tados organizacionais 
 
 

Questão 25 
A comunicação entre indivíduos, grupos ou instituições é 
um processo em que a fonte envia uma mensagem e o 
receptor responde. Por mais que o processo de comunica-
ção pareça simples, as mensagens nem sempre são com-
preendidas. A fonte codifica a mensagem em símbolos e a 
transmite por determinado meio ao receptor que decodi-
fica esses símbolos. Quando qualquer evento distorce ou 
interrompe a comunicação denomina-se: 
A) Fonte. 
B) Ruído. 
C) Feedback. 
D) Transmissão. 
 
Questão 26 
Considerando que os grupos geralmente passam por um pro-
cesso evolutivo, podendo ser denominados modelo de cinco 
estágios de desenvolvimento do grupo, embora as pesquisas 
indiquem que nem todos os grupos seguem o mesmo padrão, 
essa é uma estrutura muito útil para o entendimento de desen-
volvimento de grupo. Relacione adequadamente os cinco está-
gios com suas respectivas descrições. 
1. Formação. 
2. Tormenta. 
3. Normatização. 
4. Desempenho. 
5. Interrupção. 
(     ) Quando se encontra totalmente funcional.     
(     ) Caracteriza-se por grande dose de incerteza.   
(     ) Estágio final para os grupos temporários; caracteriza-se 

por uma preocupação maior com a conclusão das ativi-
dades do que com o desempenho para realizar a tarefa.     

(     ) Caracteriza-se por conflitos entre os seus membros.    
(     ) Caracteriza-se por proximidade nos relacionamentos e 

coesão.     
A sequência está correta em 
A) 4, 1, 5, 2, 3. 
B) 1, 3, 2, 4, 5. 
C) 3, 5, 1, 2, 4. 
D) 3, 1, 5, 4, 2. 
 

Questão 27 
A comunicação tem quatro funções básicas dentro de um 
grupo ou de uma organização; assinale-as. 
A) Formal; informal; controle; e, feedback. 
B) Lateral; formal; motivação; e, informação. 
C) Controle; motivação; expressão emocional; e, informação. 
D) Descendente; expressão emocional; formal; e, ascendente. 
 

Questão 28 
Determinado funcionário acabou de ler uma notícia ruim sobre 
economia e está externando sua raiva ao rasgar o jornal ao 
meio. Sua expressão facial também demonstra o que sente. 
Considerando a situação hipotética, é possível afirmar que o 
funcionário está utilizando a seguinte modalidade de comuni-
cação: 
A) Oral. 
B) Digital. 
C) Escrita. 
D) Não verbal. 
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Questão 29 
Atualmente, existem diversos tipos de equipes nas organiza-
ções. Algumas evoluíram naturalmente nas instituições que 
permitem vários tipos de programas de gestão participativa e 
de capacitação. Outras foram criadas formalmente, como 
sugestão da gestão transparente. Considerando o exposto, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Equipes de trabalho: tendem a ser permanentes, mas rea-

lizam o trabalho diário não se restringindo aos comitês au-
xiliares. Enfermeiros, assistentes e outros técnicos responsá-
veis pelos pacientes no andar, ou na ala de um hospital for-
mam uma equipe de trabalho. 

II. Equipes de gestão: são temporárias; criadas para combater 
problemas específicos no ambiente de trabalho. 

III. Equipes de desenvolvimento de produto: trabalham com 
combinações de equipes de trabalho e de solução de proble-
mas para criar novos designs de produtos ou serviços. 

IV. Círculos de qualidade: são pequenos grupos de funcionários 
da mesma área de atuação que se reúnem regularmente 
para discutir e recomendar soluções para o ambiente de tra-
balho. 

V. Equipes virtuais: são aquelas que trabalham juntas de lu-
gares remotos usando tecnologias digitais. 

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

 
Questão 30 
Com o rápido aumento da popularidade das equipes, é possível 
que algumas organizações comecem a usá-las somente porque 
todas estão fazendo o mesmo – o que obviamente é um motivo 
errado. A instituição deve criar equipes se elas fizerem sentido 
em seu contexto específico. O melhor motivo para começar 
equipes na organização é pensar nos benefícios positivos que 
podem resultar de um ambiente baseado em equipe como, 
EXCETO: 
A) Redução de custos. 
B) Melhorias organizacionais. 
C) Melhorias no desempenho. 
D) Manutenção da cultura hierárquica e diretiva. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




