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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 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 02 
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 03 
“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 04 
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§) 

 

Questão 05 
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. 
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Questão 06 
“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 07 
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 08 
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 09 
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. 
 

Questão 10 
“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§) 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
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. 
 

Questão 12 
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. 

 

Questão 13 
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 14 
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 
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Questão 15 
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. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 16 
O Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) do sis-
tema de climatização deve estar coerente com a legislação de 
segurança e medicina do trabalho. Fazem parte do PMOC os 
seguintes procedimentos, EXCETO: 
A) Limpeza dos sistemas de climatização. 
B) Manutenção dos sistemas de climatização.  
C) Operação e controle dos sistemas de climatização. 
D) Manutenção das instalações elétricas externas aos ambientes 

climatizados. 
 

Questão 17 
As atividades técnicas do profissional da refrigeração utiliza 
um conjunto de ferramentas e instrumentos necessários para 
instalação e manutenção dos equipamentos. Com base nesses 
instrumentos, analise as afirmativas a seguir. 
I. Vacuômetro: instrumento capaz de medir pressões abaixo 

da pressão atmosférica. 
II. Termômetro de contato: instrumento utilizado para medir 

temperatura sem o contato com o objeto. 
III. Termômetro infravermelho: instrumento utilizado para 

medir temperatura, sendo que o seu sensor deve estar 
em contato com o objeto ou a substância que se deseja 
obter a temperatura. 

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

Questão 18 
Equipamentos para brasagem são necessários na instalação de 
equipamentos de refrigeração e climatização. “O equipamento 
mais comum para brasagem é o conjunto oxiacetileno, consti-
tuído por um cilindro de oxigênio (_____________); um cilindro 
de acetileno (_____________); reguladores de pressão; válvulas 
de segurança corta fogo; mangueiras; válvulas de retenção 
(_____________); e, maçarico.” Considerando as características 
e prioridades dos equipamentos para brasagem, assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirma-
tiva anterior. 
A) comburente / combustível / bidirecionais 
B) combustível / comburente / bidirecionais 
C) comburente / combustível / unidirecionais  
D) combustível / comburente / unidirecionais 
 

Questão 19 
São dicas para o recolhimento de fluido refrigerante, EXCETO: 
A) Sempre utilizar mangueiras de refrigeração de maior com-

primento possível. 
B) Quando possível, usar primeiro o recolhimento por trans-

ferência de líquido. 
C) Utilizar mangueira com grande diâmetro (por exemplo 3/8”), 

para facilitar o recolhimento.  
D) Usar mangueiras dotadas de válvula e ferramentas de re-

novação do núcleo para a inibição do fluido refrigerante. 
 

Questão 20 
O fluido refrigerante deve ser armazenado utilizando cilindros 
retornáveis. Sobre o manuseio desses cilindros, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. Podem ser armazenados em temperatura elevada e expostos 

ao sol. 
II. Recomenda-se que não sejam preenchidos com mais de 

80% do seu volume de líquido. 
III. Podem ser armazenados em qualquer lugar, principal-

mente em lugares dissipadores de calor. 
IV. Não misturar tipos diferentes de fluidos frigoríficos ou colo-

car um fluido frigorífico em um cilindro rotulado para outra 
substância. 

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

Questão 21 
O relé de partida é peça-chave no controle do liga/desliga do 
motor do equipamento de refrigeração; há tipos que variam 
conforme a sua aplicação ou características. “Tipo de relé que 
contém um dispositivo bimetálico de sobrecarga e que ao ser 
ligado um termostato permite a passagem da corrente elétrica 
para os platinados deste relé, fazendo com que a corrente 
circule os enrolamentos auxiliar e de marcha, dando a partida 
do motor.” Trata-se do relé: 
A) PTC. 
B) Térmico. 
C) Voltimétrico. 
D) De corrente magnética. 
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Questão 22 
Um equipamento elétrico foi instalado em uma rede monofá-
sica, corrente alternada de 127 V, cuja potência nominal em 
regime permanente é 2,0 A. Considerando que não existe 
perda e que o equipamento é puramente resistivo, a potência 
consumida e o valor da sua resistência são, respectivamente: 
A) 63,5 W e 254 Ω 
B) 63,5 Ω e 254 W 
C) 254 W e 63,5 Ω 
D) 254 Ω e 63,5 W 
 

Questão 23 
Considere que determinado circuito necessita de um capacitor 
de 100 µF; não há capacitores deste valor na instituição, mas  
há de valores: C1 = 50 µF e C2 = 200 µF. Utilizando apenas dois 
capacitores dos tipos C1 e C2, analise as opções cuja associação 
de capacitores resulta no equivalente de 100 µF. 
I. 2 C1 em série. 
II. 2 C2 em série. 
III. 2 C2 em paralelo. 
IV. 2 C1 em paralelo. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II. 
C) I e III. 
D) II e IV. 
 

Questão 24 
Dentre os tipos de termostatos, há um que mede a tempera-
tura interna do ambiente refrigerado com um sensor elétrico 
(NTC ou PTC) e envia o sinal para um circuito que, por sua vez, 
liga ou desliga o compressor. Trata-se do termostato: 
A) Eletrônico. 
B) Bimetálico. 
C) Pneumático. 
D) Com bulbo sensor de temperatura. 
 

Questão 25 
O diagrama representa um dispositivo de proteção elétrica utili-
zado em instalações elétricas geralmente localizado no quadro 
de distribuição denominado: 
 

 
 

A) Disjuntor diferencial residual. 
B) Interruptor diferencial residual. 
C) Disjuntor termomagnético tetrapolar. 
D) Dispositivo de proteção contra surtos.  

Questão 26 
Condensadores são elementos do sistema de refrigeração que 
transformam o gás quente, que é descarregado do compressor 
à alta pressão, em líquido. Para isso, rejeita o calor contido no 
fluido refrigerante para alguma fonte de resfriamento. O con-
densador a seguir é utilizado para unidades de refrigeração com 
potência fracionária, refrigeradores domésticos e comerciais: 
 

 
 

Podemos afirmar que o condensador da figura é do tipo: 
A) Evaporativo. 
B) Atmosférico. 
C) Resfriado a ar. 
D) Resfriado a água. 
 

Questão 27 
A quebra de vácuo e a carga de fluido refrigerante devem ser 
realizadas após o reparo de vazamentos identificados e a rea-
lização do vácuo. O fluido refrigerante pode ser adicionado a um 
sistema de dois modos: no estado líquido no tanque de líquido 
ou linha de líquido e no estado de vapor na linha de sucção. Em 
relação ao primeiro modo, assinale a afirmativa correta. 
A) Normalmente, é feito quando a carga está sendo completada. 
B) Normalmente, é feito quando o sistema está em funcio-

namento. 
C) Nunca adicionar líquido nesse estado, pois irá danificar o 

compressor.  
D) Geralmente, é feito após o sistema ter sido evacuado e antes 

do sistema ser ligado. 
 

Questão 28 
Sistemas de refrigeração podem ser classificados como sis-
tema de refrigeração direta ou indireta. O tipo de aparelho de 
refrigeração de ar com sistema de refrigeração indireta é: 
A) Split. 
B) Chiller. 
C) Janela. 
D) Cassete. 
 

Questão 29 
Os compressores são componentes cuja função é elevar o vapor 
do refrigerante, que está a uma baixa pressão e temperatura, 
para uma alta pressão e temperatura. São vários tipos conhe-
cidos sendo que em um deles, a compressão, é obtida pelo en-
grenamento de dois rotores conjugados, dispostos em um cilin-
dro apropriado, equipado com orifício de entrada e saída. As in-
formações se referem a características observadas em com-
pressores: 
A) Centrífugos. 
B) De palhetas. 
C) De parafuso. 
D) Alternativos. 
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Questão 30 
Os dispositivos de expansão têm função de reduzir a pressão 
no sistema, de modo que possa ser obtida uma baixa tempera-
tura no evaporador e regular a vazão que entra no evaporador. 
Dentre estes dispositivos, há válvulas que se destinam a manter 
uma pressão de sucção constante no evaporador, independente 
das variações de carga de calor. Esse tipo é conhecido por vál-
vulas de: 
A) Boia. 
B) Expansão elétrica. 
C) Expansão automática.  
D) Expansão termostática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




