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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Entenda como a escrita pode ajudar no processo de trata-

mento de doenças 
 

Fazer listas de supermercado, anotar as tarefas da se-
mana, colocar no papel os prós e contras diante de uma si-
tuação embaraçosa. Escrever pode tornar a rotina mais sim-
ples, otimizar processos de trabalho e ajudar a resolver pro-
blemas que parecem um grande quebra-cabeça. 

A lista de benefícios é longa e ainda conta com mais um 
item: o terapêutico. A escrita também pode ser utilizada como 
método complementar que permite ampliar a qualidade de vida 
de pacientes em tratamento contra o câncer, doenças cardio-
vasculares ou neurodegenerativas. 

Experiências difíceis transformadas em linguagem falada 
ou escrita podem aliviar os sentimentos angustiantes de quem 
está passando pela difícil vivência de uma doença grave. 

“A escrita terapêutica consiste em escrever livremente sobre 
seus pensamentos, sentimentos e situações. Não existe uma forma 
única correta, e o processo deve ser natural e do melhor jeito que 
possa expressar seus conteúdos. A prática estimula a criatividade, 
no sentido de resolução dos nossos conflitos e problemas. O pro-
cesso de escrever sobre nossos conteúdos possibilita nos organizar-
mos, entendermos e nos aceitarmos melhor, além de trazer alívio 
minimizando sentimentos e emoções desconfortáveis”, afirma o 
psicólogo clínico Ricardo Milito, diretor científico do Instituto Bem 
do Estar. 

O especialista afirma que a escrita terapêutica contribui 
para o processo de autoconhecimento, que pode abrir caminho 
para mudanças no estilo de vida e melhorias para a saúde men-
tal. 

“Uma das melhores maneiras de praticar o autoconheci-
mento é escrever sobre suas emoções, pensamentos e indaga-
ções, colocar para fora seus problemas e sentimentos disfunci-
onais e também suas reflexões sobre a vida. Quando escreve-
mos o que pensamos, sentimos e como agimos fica mais fácil 
termos consciência e avaliarmos tudo isso”, diz. 
(Lucas Rochada, CNN em São Paulo (fragmento). Disponível em: https:// 
www.cnnbrasil.com.br/saúde/entenda-como-a-escrita-pode-ajudar-no-

processo-de-tratamento-de-doencas/.) 

 

Questão 01 
O período que inicia o texto apresenta o uso recorrente da vír-
gula, de acordo com o contexto apresentado está correta a in-
dicação para a justificativa deste emprego em: 
A) Separar os elementos de uma enumeração relativa ao assunto 

antecipado no título do texto. 
B) Separar elementos aos quais se quer atribuir ênfase no 

discurso em que estão inseridos.  
C) Fortalecer os argumentos apresentados atribuindo-lhes 

ênfase separando-os com vírgula.  
D) Conferir destaque a elementos coordenados entre si, mas 

que dizem respeito a temáticas diferentes. 
 

Questão 02 
A forma verbal que inicia o título do texto demonstra que: 
A) Faz-se distinção entre enunciador e interlocutor.  
B) Há uma interação entre enunciador e interlocutor. 
C) Há uma ordem a ser cumprida indicada pelo enunciador.  
D) É estabelecido o limite entre os discursos do enunciador 

e de seu interlocutor.  
 

Questão 03 
Indique a seguir a reescrita para o segmento destacado cuja 
correção, tanto gramatical quanto semântica, está preservada: 
A) “A lista de benefícios é longa” / “A lista de benefícios são 

longos” 
B) “Escrever pode tornar a rotina mais simples” / “É possível, 

que escrever torna a rotina ainda mais simples” 
C) “[...] A escrita também pode ser utilizada” / “A escrita ainda 

pode apresentar-se como de grande utilidade, [...]” 
D) “Experiências difíceis transformadas em linguagem falada ou 

escrita podem aliviar os sentimentos angustiantes” / “Expe-
riências difíceis quando transformadas em linguagem falada 
ou escrita podem ter a capacidade de aliviar os sentimentos 
angustiantes [...]” 

  

Questão 04 
Dentre os termos destacados a seguir, pode-se afirmar não se 
tratar de um elemento de coesão textual referencial apenas:  
A) “A lista de benefícios é longa e ainda conta com mais um 

item: o terapêutico.” 
B) “que pode abrir caminho para mudanças no estilo de vida 

e melhorias para a saúde mental.” 
C) “O especialista afirma que a escrita terapêutica contribui 

para o processo de autoconhecimento,”  
D) “A escrita também pode ser utilizada como método comple-

mentar que permite ampliar a qualidade de vida” 
 

Questão 05 
De acordo com o texto, pode-se compreender que o tema 
ao qual são relacionadas as ideias e as informações expres-
sas está corretamente identificado em: 
A) A linguagem verbal escrita e seu papel no século XXI. 
B) O tratamento de doenças e a relevante evolução científica. 
C) Métodos inovadores utilizados nos tratamentos contra várias 

doenças.  
D) A utilização da escrita como método auxiliar no enfrenta-

mento de algumas doenças. 
 

Questão 06 
No último parágrafo do texto, o enunciador utiliza como 
recurso expressivo a inserção do discurso direto de modo 
a: 
A) Tornar o texto capaz de refutar ideias contrárias às expressas 

pelo articulador.  
B) Assegurar a relevância do assunto apresentado para os 

mais variados segmentos sociais.  
C) Atribuir ao texto elemento que pode conferir maior nível 

de credibilidade às informações e ideias expostas.  
D) Incorporar ao texto informação essencial para que a compre-

ensão do assunto tenha sua efetividade garantida. 
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Questão 07 
Considerando o trecho “‘A escrita terapêutica consiste em es-
crever livremente sobre seus pensamentos, sentimentos e situ-
ações. Não existe uma forma única correta, e o processo deve 
ser natural e do melhor jeito que possa expressar seus conteú-
dos. A prática estimula a criatividade, no sentido de resolução 
dos nossos conflitos e problemas. O processo de escrever sobre 
nossos conteúdos possibilita nos organizarmos, entendermos 
e nos aceitarmos melhor, além de trazer alívio minimizando 
sentimentos e emoções desconfortáveis’, afirma o psicólogo 
clínico Ricardo Milito, diretor científico do Instituto Bem do Es-
tar.” (4º§), pode-se afirmar que: 
A) Todos os termos destacados possuem a mesma classifi-

cação sintática.  
B) Há, entre os termos destacados, predominância de uma 

mesma função sintática.  
C) De acordo com as relações de sintaxe, pode-se afirmar 

que os termos destacados estão relacionados entre si.  
D) Os dois primeiros termos destacados possuem a mesma 

classificação sintática, assim como os dois últimos podem 
ser classificados da mesma forma entre si.  

 

Questão 08 
A coesão e a coerência textuais seriam mantidas se o termo 
destacado em “Uma das melhores maneiras de praticar o 
autoconhecimento é escrever sobre suas emoções” fosse 
substituído por 
A) acerca de 
B) na vivência de  
C) em consideração 
D) ainda que seja sobre 

 
Questão 09 
O uso do sinal indicativo de crase ocorreria caso: 
A) “ampliar” fosse substituído por “aprimorar” em “permite 

ampliar a qualidade de vida”. 
B) Os termos “prática” e “criatividade” trocassem de função 

entre si em “A prática estimula a criatividade”. 
C) O autor optasse pelo emprego do acento grave em “ajudar a 

resolver problemas”, já que seu uso nesse caso é facultativo. 
D) Fosse acrescentada uma palavra feminina como complemento 

indireto à expressão “pode tornar” em “Escrever pode tornar a 
rotina mais simples”. 

 

Questão 10 
Dentre as formas verbais destacadas a seguir, podem ser 
reconhecidos tempos e modos verbais equivalentes com 
EXCEÇÃO de: 
A) “A lista de benefícios é longa” 
B) “Escrever pode tornar a rotina” 
C) “do melhor jeito que possa expressar” 
D) “problemas que parecem um grande quebra-cabeça.” 

 

 
 

 

 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
O Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) foi criado em 
2010 para atender às necessidades de capacitação e educação 
permanente dos profissionais que atuam no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Coordenado pelo Ministério da Saúde, por meio da 
atuação conjunta da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação na Saúde (SGTES/MS) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), o Sistema UNA-SUS conta com uma rede colaborativa for-
mada, atualmente, por 35 instituições de ensino superior que 
oferecem cursos a distância gratuitamente. A UNA-SUS possui 
mais de 5,5 milhões de matrículas, e um total de mais de 370 
cursos ofertados em todo território nacional.  

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

Em relação ao Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-
SUS), analise as afirmativas a seguir. 
I. Com o intuito de assistir as necessidades da população, os 

cursos são promovidos em consonância com as especificida-
des de cada público na obtenção de soluções para os proble-
mas de saúde pública. 

II. Os cursos abrangem mestrados profissionais com diversas 
temáticas desde assuntos voltados aos programas de provi-
mento da saúde, assim como mestrados profissionais abran-
gendo assuntos como diagnóstico e tratamento de doenças. 

III. Dispõe do Acervo de Recursos Educacionais em Saúde (ARES) 
que disponibiliza materiais, tecnologias e experiências de 
forma digital. 

IV. O banco de dados nacional que detém o registro histórico 
dos profissionais e seus certificados educacionais é a Plata-
forma Arouca. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Todas as afirmativas são falsas. 
B) Apenas uma afirmativa é falsa. 
C) Todas as afirmativas são corretas. 
D) Apenas três afirmativas são falsas. 
 

Questão 12 
Através da Constituição Federal, a assistência farmacêutica foi 
inserida como parte da assistência terapêutica integral, que 
deve ser ofertada aos usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). No que tange à assistência terapêutica integral, assinale 
a afirmativa INCORRETA. 
A) De acordo com o protocolo clínico da doença ou o seu 

agravo, deverão ser ofertados ao usuário o medicamento e 
os produtos de interesse para a saúde. 

B) Deverá ser ofertado em regime domiciliar, ambulatorial e 
hospitalar de acordo com a tabela definida pelo gestor 
federal do Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) No caso de ineficiência ou do aparecimento de intolerância ou 
reação adversa do medicamento outorgado pelo protocolo 
clínico, é responsabilidade dos usuários em adquirir outro me-
dicamento que atenda às necessidades terapêuticas do 
paciente. 

D) No campo de cada Estado e do Distrito Federal, de forma 
suplementar, com base nas relações de medicamentos 
instituídas pelos gestores estaduais do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  
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Questão 13 
A saúde do trabalhador é o conjunto de atividades do campo 
da saúde coletiva que se destina, por meio das ações de vi-
gilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
à proteção da saúde dos trabalhadores. 

(Saúde do Trabalhador. Ministério da Saúde.) 
 

Sobre os objetivos da saúde do trabalhador, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde do 

trabalhador, objetivando eliminá-los. 
(     ) Avaliar os efeitos das medidas adotadas para eliminação, 

atenuação e controle dos fatores determinantes e agravos 
à saúde. 

(     ) Instituir sistemas de informação em saúde do trabalhador. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V. 
B) V, V, F. 
C) V, V, V. 
D) F, F, F. 
 

Questão 14 
De acordo com a Lei nº 8.080/1990, Art. 15. “A União; os Esta-
dos; o Distrito Federal; e, os Municípios exercerão, em seu âm-
bito administrativo, a atribuição de elaborar e atualizar o plano 
de saúde considerado um instrumento central de planeja-
mento para definição e implementação das iniciativas em cada 
esfera da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) para o perí-
odo de __________ anos.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) dois 
B) três 
C) quatro 
D) cinco 
 

Questão 15 
Considerando os preceitos fundamentais no processo de efeti-
vação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), ana-
lise as afirmativas a seguir. 
I. Solidariedade, percebida como as razões que integram os 

sujeitos de forma coletiva a nutrirem a solicitude para com 
o próximo, nos momentos de divergência ou dificuldade, 
construindo visão e metas comuns, apoiando a resolução das 
diferenças, contribuindo para melhorar a vida das pessoas e 
para formar redes e parcerias. 

II. A ética, a qual presume condutas, ações e intervenções 
sustentadas pela valorização e defesa da vida, sendo re-
lacionadas para o bem comum, com dignidade e solida-
riedade. 

III. O respeito às diversidades, que reconhece, respeita e ex-
plicita as diferenças entre sujeitos e coletivos, abran-
gendo as diversidades étnicas, etárias, de capacidade, de 
gênero, de orientação sexual, entre territórios e regiões 
geográficas, dentre outras formas e tipos de diferenças 
que influenciam ou interferem nas condições e determi-
nações da saúde. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Não há afirmativas verdadeiras. 
B) Todas as afirmativas estão verdadeiras. 
C) Há uma afirmativa verdadeira e duas falsas. 
D) Há duas afirmativas verdadeiras e uma falsa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 16 
Era uma manhã de quinta-feira, quando César compareceu à 
UBS (Unidade Básica de Saúde) de seu bairro queixando-se de 
cansaço, tontura, dor de cabeça, febre, suor excessivo, dificul-
dade de concentração, fezes claras, vermelhidão na palma da 
mão e aparecimento de manchas roxas na pele. Na tentativa 
de diagnosticar o quadro, dentre outros exames, o médico so-
licitou a avaliação dos marcadores bioquímicos da função he-
pática. São considerados marcadores hepáticos, EXCETO: 
A) Cistatina C. 
B) Tempo de protrombina. 
C) Aspartato aminotransferase.  
D) Fracionamento da bilirrubina. 
 

Questão 17 
Ureia, creatinina e o ácido úrico são os principais metabólitos 
formados no organismo a partir do catabolismo de aminoáci-
dos, proteínas e ácidos nucleicos. Como os rins exercem papel 
importante na excreção dos referidos metabólitos, a determi-
nação deles atua como ferramenta importante para o diagnós-
tico, o prognóstico e o monitoramento da terapia de diversas 
doenças renais. Sobre os testes para marcadores da função re-
nal, assinale a afirmativa correta.  
A) Na urina de rotina, a presença de proteinúria pode ser o 

primeiro indício de alteração da função renal.  
B) A creatinina é um teste menos sensível que a ureia por 

não apresentar influência da dieta e da hidratação. 
C) A microalbuminúria é usada para confirmação de neoplasia 

renal. Sua determinação ocorre a partir da dosagem da albu-
mina complexada com a glicocálix modificada de membra-
nas de células cancerígenas. 

D) Clearance de creatinina considera a creatinina reabsor-
vida pelos túbulos renais por unidade de tempo. Nesta 
análise, altas concentrações de creatinina no sangue não 
são associadas a quadros patológicos.  

 

Questão 18 
A imagem mostra formas e grupamentos de células bacte-
rianas: 
 

 
 

Sobre as estruturas morfológicas apresentadas, assinale a 
afirmativa correta.  
A) IV: apresenta um vibrião. 
B) I: corresponde a uma espiroqueta.  
C) III: contém um arranjo de bacilos denominado paliçada. 
D) II: corresponde a um arranjo de cocos nomeado sarcina. 
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Questão 19 
Sobre os exames dos marcadores de metabolismo da gli-
cose, analise as afirmativas a seguir. 
I. A frutosamina registra o controle metabólico glicêmico nos 

últimos quinze dias que antecedem a coleta de sangue.  
II. O índice HOMA determina o grau de resistência à insulina do 

paciente.  
III. A hemoglobina glicada A1c é utilizada como monitoramento 

dos níveis sanguíneos do açúcar nos últimos três meses que 
antecedem a coleta de sangue. 

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

Questão 20 
Os lipídios, apesar de estarem envolvidos com problemas car-
diovasculares, são essenciais para o metabolismo do homem. 
Entre as dosagens mais importantes no laboratório clínico, 
destacam-se o colesterol total (CT) e suas frações de lipoprote-
ínas; os triglicerídios (TG); e, os ácidos graxos. A lipoproteína 
de muito baixa densidade (VLDL), uma das frações do CT, pode 
ser estimada pela equação de: 
A) Fleury, sendo VLDL=TG/CT. 
B) Saraiva, expressa por VLDL=CT/3. 
C) Friedewald, expressa por VLDL=TG/5.  
D) Brunei, sendo  VLDL= HDL+LDL - CT, sendo HDL lipoproteína 

de alta densidade e LDL lipoproteína de baixa densidade. 
  

Questão 21 
A função dos eletrólitos no organismo é bastante diversificada 
e, praticamente, todos os processos metabólicos sofrem in-
fluência desses elementos. Dos testes marcadores de equilí-
brio eletrolítico, o hiato aniônico avalia a: 
A) Dosagem de sódio sérico.  
B) Dosagem de ânion no líquido extracelular. 
C) Dosagem de cofatores iônicos de enzimas.  
D) Diferença entre a medida de cátions e ânions presentes 

no sangue. 
 

Questão 22 
O cloreto é um ânion de grande utilidade na avaliação de 
distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico. São 
encontrados níveis elevados de cloreto em situações de: 
A) Secreção inapropriada de hormônio antidiurético; acidose 

respiratória crônica; doença de Addison; e, alcalose metabó-
lica. 

B) Vômitos; acidose metabólica; insuficiência adrenal; ceto-
acidose diabética; uso de diuréticos; e, infusão salina ex-
cessiva.  

C) Hiponatremia; queimaduras; insuficiência cardíaca; infu-
são salina excessiva; desidratações hipertônicas; e, ceto-
acidose diabética.  

D) Desidratações hipertônicas; infusão salina excessiva; per-
das gastrintestinais e acidose tubular renal; fístula pan-
creática; e, hiperparatireoidismo primário. 

 

Questão 23 
O equilíbrio ácido básico do sangue é extremamente con-
trolado. Sobre seus mecanismos de controle, assinale a afir-
mativa INCORRETA.  
A) Os rins podem excretar ou reabsorver ácidos e bases, depen-

dendo das necessidades do organismo. 
B) Quando a respiração aumenta, a concentração de CO2 no 

sangue se eleva, tornando-o mais ácido.  
C) Para manter o equilíbrio acidobásico, é necessária a excreção 

do CO2 produzido pelo metabolismo celular.  
D) O sistema-tampão mais expressivo utiliza o bicarbonato, 

que se encontra em equilíbrio com o ácido carbônico. 
 

Questão 24 
A insuficiência pancreática torna o órgão incapaz de produ-
zir e/ou secretar enzimas digestivas em quantidade sufici-
ente para a metabolização e absorção dos nutrientes da di-
eta. Sobre os testes marcadores da função pancreática, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A alfa-amilase, embora não seja um exame muito espe-

cífico, ainda é bastante utilizado para auxiliar no diagnós-
tico das pancreatites.  

II. A relação depuração da amilase/depuração de creatinina 
é útil para a identificação das macroamilases, que podem 
interferir na interpretação clínica da dosagem de amilase 
sérica.  

III. A lipase é um teste pouco sensível e específico para pan-
creatite aguda. 

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

Questão 25 
A imagem apresenta, de forma resumida, um método am-
plamente utilizado em amostras de escarro para pesquisa 
de Bacilos Álcool Ácidos Resistentes (BAAR) em pacientes 
com suspeita de tuberculose: 
 

 
 

O método de coloração representado na imagem é nome-
ado: 
A) Gram. 
B) Giemsa. 
C) Azure-A. 
D) Ziehl-Neelsen. 
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Questão 26 
O termo ELISA vem do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay e significa ensaio imunoenzimático. Esse método baseia-
-se na imobilização de um dos componentes (anticorpo ou 
antígeno) em uma fase sólida, para posterior utilização de um 
sistema de detecção conjugado com a enzima. A imagem des-
creve um dos tipos de ELISA: 
 

 
 

O tipo descrito na imagem é classificado como ELISA: 
A) Inverso. 
B) Indireto. 
C) Sanduíche. 
D) De competição.  

 

Questão 27 
Uma lâmina contendo o esfregaço da amostra fixada é sub-
metida ao procedimento de coloração para posterior visuali-
zação em microscópio óptico. A imagem apresenta as etapas 
principais do método de coloração: 
 

 
 

O método de coloração descrito na imagem é nomeado:  
A) Método Giemsa. 
B) Método de Gram. 
C) Método de May-Grünwald. 
D) Coloração de Ziehl-Neelsen. 
 

Questão 28 
O infarto agudo do miocárdio é a causa mais comum de 
morte em indivíduos com mais de quarenta anos. Na mai-
oria das vezes, seu início ocorre devido a uma oclusão aguda 
de uma artéria coronária por um trombo. Assim, a passa-
gem de sangue pelas artérias coronárias é menor, e um 
desbalanço entre o oxigênio fornecido e o oxigênio consu-
mido se instala. Correspondem às proteínas que podem ser 
utilizadas como marcadores de infarto agudo do miocár-
dio: 
A) Mioglobina e troponina. 

B) -fetoproteína e -cardilina.  

C) Calcitonina e -cardiglobulina. 

D) -2-microglobulina e -cardiglobulina. 

 

Questão 29 
Paciente, sexo feminino, 52 anos, apresentava suspeita de 
mieloma múltiplo. A imagem mostra o resultado do exame 
de triagem inicial, o qual confirma a presença de proteína 
monoclonal no soro: 
 

 
 

Assinale, a seguir, a técnica laboratorial responsável por gerar 
o resultado apresentado.  
A) Eletroforese.  
B) Cromatografia gasosa.  
C) Ressonância magnética nuclear. 
D) Espectroscopia no infravermelho.  
 

Questão 30 
A cultura para fungos é indispensável para o isolamento e 
a identificação do agente patogênico. Um meio de cultura 
amplamente utilizado para fungos de interesse médico é o 
ágar:  
A) Mac Filariose.  
B) Chapman Niger. 
C) Manitol sacarose. 
D) Sabouraud dextrose. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




