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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 
As paredes de alvenaria podem ser revestidas com mais de uma camada de massa, sendo que cada camada tem sua função, 
deixando-a mais resistente, nivelada, plana e lisa. Em relação ao tipo de revestimento, analise as afirmativas a seguir. 
I. Chapisco: camada irregular sem nenhum aspecto de acabamento feito de argamassa forte aplicada sobre a superfície de 

alvenaria, para melhorar a união entre a superfície da alvenaria e a camada do revestimento, que deve ser lançado 
fortemente com a colher de pedreiro. 

II. Reboco: camada de argamassa mais fraca assentada sobre a superfície da alvenaria já chapiscada, utilizada para cobrir 
buracos das juntas dos blocos e eventuais falhas da alvenaria, proporcionando uma superfície regularizada; porém, pode 
apresentar acabamento não liso (sem estar desempolado).  

III. Emboço: camada de argamassa assentada sobre a superfície da alvenaria já chapiscada (massa única) com a finalidade de 
unir-se à alvenaria da parede tornando-a lisa e bem nivelada, perfeitamente desempenada, aprumada, alinhada e nivelada. 

É correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II. 
C) I e II. 
D) II e III. 
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Questão 17 
O ambiente de trabalho deve ser sinalizado utilizando cores 
para alertar quanto ao tipo de cuidado como forma de preser-
var a saúde e a segurança do trabalhador. Relacione adequa-
damente as cores aos equipamentos de segurança para a pre-
venção de acidentes. 
1. Amarelo. 
2. Verde. 
3. Vermelho. 
(     ) Bombas de incêndio. 
(     ) Espelhos de degraus de escadas. 
(     ) Chuveiros de segurança. 
(     ) Vigas colocadas à baixa altura. 
(     ) Portas de saídas de emergência. 
(     ) Fontes lavadoras de olhos. 
A sequência está correta em 
A) 3, 1, 2, 1, 3, 2. 
B) 1, 3, 2, 1, 2, 3. 
C) 3, 1, 1, 2, 3, 2. 
D) 2, 3, 2, 3, 1, 1. 
 

Questão 18 
Serviços de alvenaria utilizam a mistura da massa para assentar 
tijolos, preencher fundações, revestir as paredes com reboco 
etc. Conforme o tipo de serviço, a massa deve ser misturada 
segundo o que se chama de “traço”, ou seja, a relação entre as 
quantidades de materiais empregados na mistura, represen-
tada por uma sequência de números que indica a proporção de 
cada material, que pode ser medida por balde ou lata, para 
todos os componentes. O traço 1 para 2 para 4 representa as 
proporções, respectivamente: 
A) 1 de brita; 2 de areia e, 4 de cimento. 
B) 1 de areia; 2 de cimento; e, 4 de brita. 
C) 1 de cimento; 2 de areia; e, 4 de brita. 
D) 1 de cimento; 2 de brita; e, 4 de areia. 
 

Questão 19 
Uma instalação elétrica deve ser executada conforme as normas 
técnicas e de segurança para que as pessoas se sintam seguras, 
assim como o auxiliar de manutenção que fará as revisões 
periódicas e os reparos. Para isso, o profissional deve possuir 
conhecimento das nomenclaturas e normas utilizadas nos dia-
gramas elétricos.  
 

 
 

Os trechos de fios A, B e C são, respectivamente: 
A) Fase; retorno; e, neutro. 
B) Fase; neutro; e, retorno. 
C) Retorno; fase; e, neutro. 
D) Retorno; neutro; e, fase. 
 
 

 

Questão 20 
Para manutenções e execuções de serviços de estrutura 
envolvendo ferragens, é necessário um ferramental básico 
para cada tipo de atividade como cortar, amarrar, dobrar 
os ferros e os arames.  

 

 
 

A imagem ilustra uma ferramenta empregada para corte de 
barras de aços redondas (vergalhões) na montagem de ferra-
gens de estruturas pequenas de concreto armado denomi-
nada: 
A) Serra. 
B) Tesoura. 
C) Torquês. 
D) Talhadeira. 
 

Questão 21 
Para garantir a segurança do trabalhador, são utilizados os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), classificados con-
forme a área de atuação. Para isso, existem obrigações que 
cabem tanto ao trabalhador quanto ao empregador. Podemos 
destacar as seguintes obrigações: substituir, imediatamente, 
quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela guarda 
e conservação. Podemos afirmar que as responsabilidades des-
critas são, respectivamente: 
A) Ambas do trabalhador. 
B) Ambas do empregador. 
C) Empregador e trabalhador. 
D) Trabalhador e empregador. 
 

Questão 22 
As instalações hidráulicas possuem diversos dispositivos e peças 
que permitem o funcionamento da distribuição e da coleta da 
água. Um exemplo pode ser destacado na condução da água 
servida dos banheiros; para isso, existe uma peça que recebe a 
água servida de lavatórios, banheiras, box, tanques e pias e, ao 
mesmo tempo, impede o retorno dos gases contidos nos esgo-
tos para o interior dos ambientes denominada: 
A) Ralo. 
B) Caixa sifonada. 
C) Caixa de gordura. 
D) Caixa de inspeção. 
 

Questão 23 
Uma reforma em um ambiente azulejado foi realizada; porém, 
algumas peças tiveram que ser substituídas por outras novas 
com desenhos diferentes. Como solução, foi utilizada uma tinta 
que pudesse ser aplicada nos azulejos deixando o ambiente 
com a mesma cor, com alta durabilidade, resistência e ade-
rência, para que não soltasse ou descascasse com a umidade e 
com o passar do tempo. Podemos afirmar que foi usada tinta 
do tipo: 
A) Epoxi. 
B) Acrílica. 
C) Látex PVA. 
D) Esmalte sintético. 
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Questão 24 
De acordo com as normas de segurança do trabalho, o Equipa-
mento de Proteção Individual (EPI) que possui uma alça de 
segurança com dispositivo para proteção do usuário contra 
quedas em operações com movimentação vertical ou horizon-
tal é o(a): 
A) Macacão. 
B) Braçadeira. 
C) Cinturão de segurança com talabarte. 
D) Cinturão de segurança com dispositivo de trava-queda. 
 

Questão 25 
Elemento de fundação cuja base está assentada em profundi-
dade inferior a duas vezes à menor dimensão da fundação, 
recebendo as tensões distribuídas que equilibram a carga apli-
cada; para esta definição adota-se a menor profundidade, caso 
ela não seja constante em todo o perímetro da fundação.” As 
informações se referem à: 
A) Estaca raiz. 
B) Estaca Strauss. 
C) Fundação rasa. 
D) Fundação profunda. 
 

Questão 26 
Na construção civil, em geral, existem diversos tipos de ferros 
que são largamente utilizados nas obras. As ferragens podem 
ser usadas no concreto armado ou mesmo em estruturas me-
tálicas, que dão maior rigidez à estrutura e podem vencer gran-
des vãos. Em relação aos tipos de ferros para concreto armado, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. 12.5 mm. 
2. 10.0 mm. 
3. 8.0 mm. 
4. 6.3 mm. 
(     ) 5/16 polegadas. 
(     ) 1/4 polegada. 
(     ) 3/8 polegadas. 
(     ) 1/2 polegada. 
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 2, 1, 4, 3. 
C) 3, 4, 2, 1. 
D) 4, 3, 1, 2. 
 

Questão 27 
“Para o dimensionamento de redes urbanas de distribuição de 
água potável, o projeto deve definir a pressão de serviço, as 
pressões decorrentes dos transientes hidráulicos, o diâmetro 
interno, as velocidades, a avaliação das perdas de carga, esta-
belecendo, assim, as condições hidráulicas de funcionamento 
da tubulação. O diâmetro nominal mínimo dos condutos se-
cundários é de _____ mm. Exceção pode ser aceita, desde que 
tecnicamente justificada.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) 25  
B) 32  
C) 40  
D) 50  

Questão 28 
“Lixar até eliminar o brilho e limpar com pano umedecido com 
aguarás ou thinner. Em caso de acabamento deteriorado, lixar 
ou aplicar removedor de pintura até a total remoção do aca-
bamento e, ainda, limpar a superfície com um pano umede-
cido com aguarrás ou thinner.” As informações se referem a:  
A) Emboço. 
B) Metal sem acabamento. 
C) Metal com acabamento. 
D) Madeira sem acabamento. 

 
Questão 29 
No projeto elétrico básico, o número de pontos de tomada 
deve ser determinado em função da destinação do local e 
dos equipamentos elétricos que podem ser utilizados, ob-
servando, no mínimo, os seguintes critérios, EXCETO: 
A) Varandas: pelo menos um ponto de tomada. 
B) Banheiros: pelo menos um ponto de tomada, próximo ao 

lavatório, atendidas às restrições de banheira ou chuveiro. 
C) Salas e dormitórios: pelo menos um ponto de tomada para 

cada 5 m, ou fração de perímetro, devendo tais pontos ser 
espaçados tão uniformemente quanto possível. 

D) Cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, cozinha-
área de serviço, lavanderias e locais análogos: previsto, no 
mínimo, um ponto de tomada para cada 5,5 m, ou fração de 
perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser 
previstas, no mínimo, duas tomadas de corrente, no mesmo 
ponto ou em pontos distintos. 

 

Questão 30 
Os vidros de vários tipos de tamanhos e espessuras são 
utilizados nas obras em geral. Há, também, vários formatos 
de vidros de dimensões específicas usados em situações 
não muito comuns como igrejas, grandes vãos de casas e 
prédios, fachadas etc.  
 

 
 

A imagem mostra um vidro do tipo não retangular deno-
minado: 
A) Retângulo. 
B) Semicírculo. 
C) Meia lua + trapézio. 
D) Semicírculo + retângulo. 
  

 
 

 



 

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. 




