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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 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 02 
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 03 
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 04 
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. 
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Questão 05 
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 06 
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. 
 

Questão 07 
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 08 
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 09 
A partir das características apresentadas é correto afirmar 
que o texto tem um caráter: 
A) Social. 
B) Crítico. 
C) Reflexivo. 
D) Documental. 
 

Questão 10 
“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. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
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. 
 

Questão 12 
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. 
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Questão 13 
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 
 

Questão 14 
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. 
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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 
À luz das noções básicas de organização de arquivos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Suporte é o meio no qual o documento é escrito ou impresso; é o material físico no qual pode ser registrada a informação. 
(     ) De acordo com a teoria das três idades, os documentos se classificam em: correntes; intermediários; e, permanentes. 
(     ) Métodos de arquivamento são as diferentes maneiras utilizadas para colocar documentos em ordem em um arquivo. 
(     ) A tabela de temporalidade determina o prazo de guarda de cada documento. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, V, V, F. 
C) V, F, F, V. 
D) F, F, F, F. 
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Questão 17 
A execução do atendimento ao público pode ser afetada por 
variáveis distintas que irão interferir diretamente na qualidade 
do serviço prestado. Sobre tais variáveis e seus impactos no 
atendimento, assinale a afirmativa correta. 
A) As condições de trabalho do atendente não afetam na 

satisfação dos clientes. 
B) O conhecimento do profissional de atendimento ao público 

sobre o serviço prestado é suficiente para a qualidade do 
atendimento. 

C) Grandes distâncias, problemas técnicos e barulho são con-
siderados como barreiras físicas que influenciam na efetivi-
dade da comunicação. 

D) O mau funcionamento de equipamentos como computadores 
ou internet e sistemas desatualizados não são considerados 
como barreiras que interferem na comunicação. 

 

Questão 18 
Uma das definições sobre arquivo é o conjunto organizado de 
documentos acumulados por uma pessoa ou instituição ao 
longo de suas atividades. Sobre arquivo, podemos afirmar, 
EXCETO: 
A) Chamamos de acervo o conjunto de documentos mantidos 

sob a guarda de um arquivo. 
B) Uma boa organização dos arquivos permite que a institui-

ção ganhe tempo e otimize seus recursos. 
C) Para a arquivística, os arquivos podem ser públicos ou priva-

dos, de acordo com a entidade mantenedora. 
D) O arquivo organiza a informação para fins culturais, en-

quanto a biblioteca guarda e organiza os documentos 
com objetivos funcionais (atender a administração é a 
sua principal finalidade).  

 

Questão 19 
Os métodos e técnicas de atendimento ao público possibilitam 
uma comunicação mais clara, objetiva e humanizada com os 
clientes, proporcionando maior eficiência e agilidade. De acordo 
com tal informação, são consideradas técnicas de atendimento 
ao público, EXCETO: 
A) Postura gentil, atenciosa e empática. 
B) Atendimento desinteressado e intolerante. 
C) Exposição de ideias de forma clara e objetiva. 
D) Cuidado com a aparência e boa apresentação física. 
 

Questão 20 
As atividades desenvolvidas pelos serviços de protocolo nas 
organizações podem ser centralizadas ou descentralizadas. 
Sobre esta afirmação, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O sistema centralizado reduz os custos operacionais. 
B) Na descentralização desses serviços, acontecem maiores 

possibilidades de padronização de normas e procedimentos. 
C) Muitas vezes a descentralização dos serviços de protocolo se 

torna necessária, a fim de facilitar o fluxo de informações. 
D) A descentralização dos serviços de protocolo se caracteriza 

pela centralização do protocolo e descentralização dos arqui-
vos. 

 
 

Questão 21 
Sobre atendimento telefônico e seu uso eficiente, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Deve ser priorizado em relação ao atendimento do balcão. 
II. No ambiente de trabalho, assim que atendemos o tele-

fone, devemos nos identificar e solicitar ao cliente que se 
apresente também.  

III. Seus princípios básicos são: atenção; tranquilidade; e, corte-
sia. 

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

Questão 22 
“Demarca o início da gestão documental, no âmbito admi-
nistrativo, de forma a garantir o cumprimento legal das ações 
para as quais os documentos foram produzidos.” As informa-
ções se referem a: 
A) Protocolo. 
B) Expedição. 
C) Recebimento. 
D) Almoxarifado. 
 

Questão 23 
“___________________ é um conjunto de valores e normas de 
comportamento e de relacionamento adotados no ambiente 
de trabalho, no exercício de qualquer atividade.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Moral 
B) Competência 
C) Ética profissional 
D) Código de conduta 
 

Questão 24 
Todas as formas de comunicação estão sujeitas a dificuldades 
que comprometem a transmissão, a recepção e a interpreta-
ção da informação e dos significados. São considerados os 
principais problemas que comprometem o desempenho dos 
emissores no processo de comunicação, EXCETO: 
A) Linguagem incorreta. 
B) Disposição para falar. 
C) Sobrecarga de informações. 
D) Complexidade do tema a ser abordado. 
 

Questão 25 
O processo de comunicação compreende a transmissão de 
informação e de significados. Se não há transmissão de infor-
mação ou de significado, não há comunicação. Em qualquer 
processo de comunicação, podemos considerar que sempre há 
os seguintes elementos:  
A) Emissor; receptor; e, mensagem. 
B) Emissor; receptor; e, canal de comunicação. 
C) Emissor; receptor; mensagem; canal de comunicação; e, 

feedback. 
D) Emissor; receptor; mensagem; canal de comunicação; ruídos; 

e, feedback. 
 



⌘ 

     

 

7 
       

FUNÇÃO: UAPS – RECEPCIONISTA – TIPO 2 – VERDE 
(T) 

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

Questão 26 
As redes formais na organização podem ser muito complexas, 
incluindo centenas de pessoas e dezenas de níveis hierár-
quicos. A eficácia da rede depende dos objetivos que o canal 
de comunicação pretende alcançar.  

 
 

A estrutura da rede de comunicação em que a satisfação dos 
membros é alta se refere a: 
A) Roda. 
B) Cadeia. 
C) Cadeia e roda. 
D) Todos os canais. 
 

Questão 27 
Conflitos e negociações são sempre processos complexos e 
controversos. Apesar de os conflitos serem geralmente vistos 
sob uma perspectiva negativa, ao passo que a negociação é 
vista sob uma ótica positiva, cada um deles pode gerar re-
sultados positivos e negativos e o que se considera positivo ou 
negativo costuma depender da perspectiva de cada um. Em 
relação ao conflito, analise as afirmativas a seguir. 
I. É um processo que tem início quando alguém percebe que 

outra parte afeta, ou pode afetar, negativamente alguma 
coisa que considera importante. 

II. Sua visão tradicional é a crença de que todo conflito é 
disfuncional e deve ser evitado a todo custo. 

III. Sua visão interacionista é a crença de que o conflito não é 
apenas uma força positiva em um grupo, mas, absolutamente, 
necessário para que seu desempenho seja eficaz. 

IV. O conflito de processo é quando as divergências se con-
centram sobre como o trabalho deve ser realizado. 

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

Questão 28 
“Quando ocorre um impasse na negociação, as partes podem 
ser incapazes de resolver as suas diferenças por meio da ne-
gociação direta. Um __________________ é uma terceira parte 
neutra, que facilita uma solução negociada utilizando a razão e 
a persuasão, sugerindo alternativas. São muito utilizados em 
negociações trabalhistas e em disputas jurídicas cíveis. Sua 
eficácia é bastante expressiva. O índice de acordos é de, apro-
ximadamente, 60%, com 75% em média de satisfação dos nego-
ciadores.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) árbitro 
B) mediador 
C) consultor 
D) conciliador 

Questão 29 
A comunicação oral é o primeiro e mais importante canal de 
comunicação. A comunicação oral, além do domínio do idioma, 
envolve a escolha das palavras, o tom de voz e a correção da 
linguagem. São consideradas como comunicação oral, EXCETO: 
A) Relatório para diretoria. 
B) Condução de sessões de treinamento. 
C) Recepção e orientação de novos funcionários. 
D) Exposição de ideias, projetos e relatórios para colegas de 

todos os níveis. 
 

Questão 30      
A gestora de cartões de crédito da American Express afirma ter 
estudado o estilo de trabalho de seus novos colegas e a cultura da 
empresa para que ela se adaptasse e fosse bem aceita na equipe, 
já que a empresa havia sido comprada pelo Bradesco, em 2008. 
Segundo tal gestora, porém, um conflito surgiu entre ela e uma 
de suas novas colegas. “Ela só me cumprimentava quando os 
chefes estavam por perto e tinha resistência as minhas opiniões”, 
conta a gestora. O problema é que essa rixa passou a afetar o 
trabalho da gestora, tornando difícil a sua permanência. “Tentei 
contribuir com a minha experiência, mas acho que, por ser a única 
executiva de fora do grupo, nunca consegui me integrar à equi-
pe”, diz ela. Considerando a situação hipotética, podemos afirmar 
que esse tipo conflito denomina-se:  
A) Tarefa. 
B) Processo. 
C) Funcional. 
D) Relacionamento. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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. 




