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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A minha salamandra 
 

Certa vez, escrevendo uma novela, precisei saber se uma 
salamandra tinha quatro ou seis pernas. Já não me lembro em 
que episódio novelesco pretendia envolver as pernas da minha 
salamandra, mas a verdade é que precisava saber — e não 
fiquei sabendo.  

Que sei eu a respeito de minhas próprias pernas? Pensava 
então, deixando que elas me levassem para outros caminhos, 
fora da ficção. 

Um ficcionista às vezes precisa saber coisas muito esquisi-
tas. A experiência própria nem sempre ajuda. Passei, por exem-
plo, a minha infância nos galhos de uma mangueira, chupando 
manga o dia todo, e não soube responder a um meu amigo, ex-
celente romancista, quanto tempo levava para germinar um ca-
roço de manga.  

Contou‐me ele, na época, que andou precisando saber 
este pormenor, em razão de uma história que estava escre-
vendo. Depois de perguntar a um e outro, e não obtendo senão 
respostas vagas, telefonou para a repartição do Ministério da 
Agricultura que lhe pareceu mais apta a fornecer‐lhe a informa-
ção. O funcionário que o atendeu ficou simplesmente perplexo:  

– Caroço de manga? Que brincadeira é essa?    
Como insistisse, informaram‐lhe que, realmente, havia 

quem talvez soubesse — um especialista no assunto, lotado 
num departamento ao qual estava afeto o setor de fruticultura. 
Discou para lá — mas só conseguiu colher vagos palpites:  

– Um caroço de manga? Bem, deve levar um ou dois 
meses, o senhor não acha?  

– Não acho nada: preciso saber com exatidão.  
– Por quê?  
– Bem, porque...  
Outros telefonemas, que somente despertavam remi-

niscências infantis:  
– Na minha casa tinha uma mangueira. A manga‐espada, 

por exemplo, se bem me lembro...  
– Boa é a manga carlota, aquela pequenina, sem fibra 

nenhuma... Lá no Norte chamam de itamaracá.  
– O caroço?  Bem, o caroço, para lhe dizer com fran-

queza...  
Resolveu telefonar para o Gabinete do Ministro:  
– Queria uma informaçãozinha de Vossa Excelência.  
O ministro não sabia. Que futuro tem um país de economia 

essencialmente agrícola se ninguém, nem o próprio Ministro da 
Agricultura, sabe informar quanto tempo leva para germinar um 
caroço de manga?  

Volto à minha salamandra. Vejo‐a esquiva e silenciosa a 
deslizar por entre as pedras, quantas pernas?  Que futuro te-
nho eu como escritor, se não sei dizer com quantas pernas se 
faz uma salamandra?  O mundo anda cheio de pernas, e o co-
ração do poeta já perguntou para que tanta perna, meu Deus. 
As da salamandra — quatro, ou seis — nada acrescentam ao 

meu mundo interior, senão a ligeira desconfiança de que acabo 
tendo quatro. No entanto, as de uma jovem galgando comigo 
as pedras do Arpoador, por exemplo, apenas duas, podem sus-
tentar o universo – vertiginoso universo onde as sensações ger-
minam bem mais depressa que um caroço de manga. Onde se 
acendem estrelas inexistentes e os astros desandam nas suas 
órbitas. Onde se abrem abismos de uma profundeza que nem 
a imaginação do romancista ousa devassar. Onde vicejam plan-
tas bem mais exóticas que uma mangueira de quintal, em cujas 
sombras se arrastam seres vorazes e bem mais misteriosos que 
a salamandra, salamandras...   

(Fernando Sabino. As melhores crônicas – 14ª ed.  
Rio de Janeiro: Record, 2010. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Quando falamos sobre o texto narrativo, sabemos que se 
trata de uma história já acontecida, podendo ser verdadeira 
ou fruto da imaginação de um determinado autor, chamada 
de ficção. Considerando as ideias textuais, a ficção: 
A) É caracterizada por uma trama comumente incomum, con-

traditória e ilógica. 
B) Trata-se de uma invencionice desenvolvida precisamente 

de fatos concretos e reais. 
C) Permite o articulista imaginar sobre qualquer temática de 

acordo com a sua concepção. 
D) Interpreta novamente a humanidade, acrescentando algo 

original com excesso de humor. 
 

Questão 02 
Através do excerto “O ministro não sabia. Que futuro tem um 
país de economia essencialmente agrícola se ninguém, nem o 
próprio Ministro da Agricultura, sabe informar quanto tempo 
leva para germinar um caroço de manga?” (17º§), o autor: 
A) Observa que o homem é um ser transformador e coletivo. 
B) Declara sua indignação sobre a dúvida retratada sem solução 

aparente.  
C) Demonstra que somos consequências de nossas indagações 

e devaneios. 
D) Vê a trama como uma concessão com características de sen-

timentos individualistas.  
 

Questão 03 
Dentre os trechos destacados a seguir, indique aquele em que 
o ponto de vista do autor é demonstrado de forma evidente e 
nítida. 
A) “O ministro não sabia.” (17º§) 
B) “– Na minha casa tinha uma mangueira.” (12º§) 
C) “A experiência própria nem sempre ajuda.” (3º§) 
D) “Que sei eu a respeito de minhas próprias pernas?” (2º§) 
 

Questão 04 
Em “As da salamandra – quatro, ou seis – nada acrescentam 
ao meu mundo interior, senão a ligeira desconfiança de que 
acabo tendo quatro.” (18º§), o duplo travessão tem como fi-
nalidade: 
A) Evidenciar uma explicação. 
B) Indicar uma informação precisa. 
C) Introduzir a fala no discurso direto. 
D) Marcar uma pausa de longa duração. 
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Questão 05 
Ignoramos em que situação de seu romance a articulista pre-
tendia aproveitar as pernas da salamandra, mas, como ele não 
conseguiu descobrir (pois não havia salamandras no Brasil), o 
pequeno animalzinho deixou de se incorporar à literatura bra-
sileira. Tal fato pode ser claramente comprovado em: 
A) “Discou para lá – mas só conseguiu colher vagos palpites: [...]” 

(6º§) 
B) “Um ficcionista às vezes precisa saber coisas muito esquisi-

tas.” (3º§) 
C) “Pensava então, deixando que elas me levassem para outros 

caminhos, fora da ficção.” (2º§) 
D) “Que futuro tenho eu como escritor, se não sei dizer com 

quantas pernas se faz uma salamandra?” (18º§) 
 

Questão 06 
Em “Outros telefonemas, que somente despertavam reminis-
cências infantis: [...]” (11º§), a palavra destacada pode ser 
substituída, evitando-se a perda semântica, por: 
A) Alucinações. 
B) Lembranças. 
C) Explanações. 
D) Entretenimentos. 
 

Questão 07 
Assinale a alternativa em que o termo relacionado ao vocábulo 
destacado encontra‐se, de acordo com o contexto empregado, 
correto. 
A) “O funcionário que o atendeu ficou simplesmente perplexo: 

[...]” (4º§) – irritado 
B) “– O caroço?  Bem, o caroço, para lhe dizer com franqueza...” 

(14º§) – sagacidade  
C) “Discou para lá – mas só conseguiu colher vagos palpites: 

[...]” (6º§) – sugestões  
D) “Um ficcionista às vezes precisa saber coisas muito esquisi-

tas.” (3º§) – corriqueiras  
 

Questão 08 
As seguintes orações transcritas do texto possuem preposição, 
EXCETO: 
A) “A experiência própria nem sempre ajuda.” (3º§) 
B) “– Não acho nada: preciso saber com exatidão.” (8º§) 
C) “– Boa é a manga carlota, aquela pequenina, sem fibra 

nenhuma....” (13º§) 
D) “Vejo‐a esquiva e silenciosa a deslizar por entre as pedras, 

quantas pernas?” (18º§) 
 

Questão 09 
A crase é uma particularidade gramatical de relevante impor-
tância, dado o seu uso de modo frequente. Diante disso, com-
preendermos os aspectos que lhe são peculiares, bem como 
sua correta utilização é, sobretudo, sinal de competência lin-
guística, em se tratando dos preceitos conferidos pelo padrão 
formal que norteia a linguagem escrita. O emprego da crase é 
facultativo em: 
A) “Volto à minha salamandra.” 
B) A salamandra foi arremessada à distância de dez metros. 
C) Sua história é semelhante às que eu ouvia quando criança. 
D) “Um ficcionista às vezes precisa saber coisas muito esquisitas.” 

Questão 10 
Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado NÃO 
é um pronome indefinido.   
A) “– Não acho nada: preciso saber com exatidão.”  (8º§) 
B) “– Boa é a manga carlota, aquela pequenina, sem fibra 

nenhuma...” (13º§) 
C) “Pensava então, deixando que elas me levassem para outros 

caminhos, fora da ficção.” (2º§) 
D) “Como insistisse, informaram‐lhe que, realmente, havia 

quem talvez soubesse [...]” (6º§)  
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
A história da computação é tão antiga quanto a capacidade 
humana de contar itens e relacionar tal fator com quantidades 
estipuladas. O primeiro microcomputador pessoal que surgiu 
utilizava o processador 4004 da Intel e possuía oito quilobytes 
de memória. Trata-se de: 
A) ENIAC. 
B) MCS-4. 
C) PC 486. 
D) ARPnet. 
 

Questão 12 
Um sistema operacional pode ser visto como um programa 
responsável por todo o funcionamento de uma máquina. Em 
relação aos conceitos de sistema operacional, assinale a afir-
mativa correta. 
A) É uma estrutura de software muito simples, pois sua única 

função é manter o computador ligado. 
B) Trata-se do último programa que a máquina executa no mo-

mento em que é ligada, já que é ele que verifica a consistên-
cia dos demais programas (aplicativos). 

C) Refere-se a um programa ou um conjunto de sistema de ar-
quivos que tem como função, dentre outras, fornecer uma 
interface entre o computador e o usuário. 

D) Existem diversos sistemas operacionais. No entanto, apenas 
um, o Windows, poderá ser usado por usuários comuns, ou 
seja, instalado em computadores pessoais. Os demais são 
instalados em computadores do tipo servidor. 

 

Questão 13 
O LibreOffice permite apresentar dados em um gráfico, para 
comparar visualmente séries de dados e observar tendências 
nos dados. Em relação à utilização de gráficos no LibreOffice 
7.2 Writer, assinale a afirmativa correta. 
A) Os valores de células de uma tabela podem ser empregados 

para a geração de gráfico. 
B) Um gráfico pode ser inserido no documento por meio da op-

ção “Gráfico...” disponível no menu Ferramentas. 
C) A única desvantagem na utilização de gráficos pelo Writer é 

que o usuário dispõe de apenas um tipo de gráfico – o tipo 
Pizza. 

D) Um documento contendo gráfico não pode ser impresso, 
pois o gráfico é um objeto que referencia dados de outros 
objetos. 
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Questão 14 
Todas as alterações que o usuário faz no Firefox, em sua versão 
mais recente, como página inicial, escolha de barras de ferra-
mentas, extensões instaladas, senhas salvas e favoritos, são ar-
mazenadas em uma pasta especial chamada perfil. Em relação 
a tal pasta, assinale a afirmativa correta. 
A) É armazenada no computador do usuário, em um local 

separado do programa Firefox. 
B) Por padrão é armazenada no computador do usuário, no 

mesmo local do programa Firefox. 
C) Trata-se de uma das pastas protegidas contra leitura. Por 

isso, não é permitido fazer backup (cópia de segurança) 
dela. 

D) Pelo fato de conter informações confidenciais, seu acesso é 
restrito. Logo, a única forma de encontrá-la é fazer uma pes-
quisa a nível de sistema operacional, via prompt de comando. 

 

Questão 15 
O computador é formado de diversas partes, chamadas de 
hardware, que, por definição aceita por senso comum, é tudo 
aquilo em que podemos tocar. Assinale, a seguir, o dispositivo 
eletrônico (hardware), que fornece a energia necessária aos 
itens que compõem o computador, na potência e voltagens 
adequadas para utilização destes itens. 
A) Memória. 
B) Gabinete. 
C) Placa-mãe. 
D) Fonte de energia. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Atualmente, a internet banda larga é oferecida juntamente 
com os serviços de telefonia e, para sua distribuição, é utilizada 
a fibra ótica, que é constituída de um condutor cilíndrico cen-
tral (núcleo), feito de vidro de altíssima pureza, que transmite 
luz, podendo ser gerada por laser ou LED. Suas principais ca-
racterísticas são, EXCETO: 
A) Elevadas taxas de transmissão de dados. 
B) Imunidade a interferências eletromagnéticas. 
C) Capacidade de transmissão a longas distâncias. 
D) Alta capacidade de condução de corrente elétrica. 
 

Questão 17 
Durante a manutenção de instalação mecânica, muitas vezes 
o profissional deverá recorrer à soldagem, quando se trata de 
reparos em estruturas metálicas. Para isso, existem diversos 
tipos de equipamentos de soldas, sendo que um deles é com-
posto, basicamente, por um transformador que reduz a tensão 
da rede; porém, com grande capacidade de corrente de forma 
que o material se funde. Esse tipo de solda é conhecida como: 
A) TIG. 
B) MIG. 
C) Elétrica. 
D) Oxigênio. 
 

Questão 18 
Para manutenção de instalações de carpintaria é necessário um 
conjunto de ferramentas, bem como equipamentos adequados. 
Uma das ferramentas mais comuns e úteis e evidenciada na 
imagem denomina-se: 

 

 
 

A) Formão. 
B) Bedame. 
C) Lima grosa. 
D) Lima bastarda. 

 
Questão 19 
A troca de um fusível queimado de uma instalação elétrica e a 
limpeza dos contatos de uma bateria de um nobreak são, res-
pectivamente, tipos de manutenção: 
A) Preditiva e corretiva. 
B) Corretiva e preditiva. 
C) Preventiva e corretiva. 
D) Corretiva e preventiva. 

 
Questão 20 
Para uma manutenção preventiva ou corretiva nos pontos de 
gases, é necessário o conhecimento de suas características 
básicas, assim como a simbologia e sua identificação. As cores 
que identificam as instalações das tubulações que distribuem 
o ar medicinal e o vácuo são, respectivamente: 
A) Azul-marinho e cinza claro. 
B) Cinza claro e verde emblema. 
C) Verde emblema e azul-marinho. 
D) Amarelo-segurança e cinza claro. 

 
Questão 21 
O esquadro entre as paredes é importante para manter o ân-
gulo de 90° e evitar distorções nos cômodos como, por exem-
plo, em relação ao piso cerâmico, gerando retalhos nas peças 
e correções utilizando o rejunte. A imagem se refere a uma ré-
gua de dimensão a formando um triângulo de lados b e c em 
relação às duas fileiras de tijolos da parede em construção: 

 

 
 

Para garantir o esquadro, a relação entre a; b; e, c deve ser: 
A) a = a x b 
B) a = b + c 
C) a = b2 + c2 
D) a2 = b2 + c2 
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Questão 22 
O EPI (Equipamento de Proteção Individual) deve ser produ-
zido conforme sua aplicação e, para isso, o fabricante deverá 
cumprir recomendações estabelecidas em norma, assim como 
o empregador. Contudo, o trabalhador deve, além de utilizar, 
saber suas capacidades e características descritas pelo fabri-
cante, para que atenda às suas necessidades e segurança, além 
de zelar pelo equipamento. Diante do exposto, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
II. Substituir, imediatamente, quando danificado ou extraviado. 
III. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso 

adequado. 
IV. Responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI 

– Certificado de Aprovação (CA). 
Cabe ao trabalhador, o que se afirma apenas em  
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
 

Questão 23 
A imagem a seguir ilustra uma caixa d’água e suas conexões: 

 

 
 

A associação está correta em 
A) 1. Extravasor 2. Ventilação 3. Limpeza 4. Alimentação 
B) 1. Alimentação 2. Ventilação 3. Extravasor 4. Limpeza 
C) 1. Ventilação 2. Alimentação 3. Extravasor 4. Limpeza 
D) 1. Ventilação 2. Extravasor 3. Limpeza 4. Alimentação 
 

Questão 24 
Em uma manutenção de edificação habitacional, a separação 
física (cujo meio é preenchido por ar) entre ponto de utilização 
ou ponto de suprimento e o nível de transbordamento dos 
reservatórios, aparelhos sanitários, ou outros componentes 
associados ao ponto de utilização, denomina-se: 
A) Refluxo de água. 
B) Retrossifonagem. 
C) Separação atmosférica. 
D) Sistema de aquecimento de água por acumulação. 
 

Questão 25 
Em manutenção rotineira de dispositivo destinado à produção 
de ar sintético medicinal, a partir de suprimento dos gases ni-
trogênio medicinal e oxigênio medicinal, podemos afirmar que 
o profissional da área estará inspecionando um:  
A) Sistema de purificação. 
B) Dispositivo especial de mistura. 
C) Sistema concentrador de oxigênio. 
D) Dispositivo de gás de sistema médico. 

Questão 26 
Para a manutenção de coberturas, a carga N, conforme a ima-
gem, deve ser transmitida na posição mais desfavorável, por 
meio do cutelo de madeira, diretamente sobre a telha ou so-
bre dispositivos distribuidores de carga do tipo tábuas, pran-
chas e outras, especificados pelo fabricante ou construtor. O 
cutelo deve ser conformado para transmitir a carga na direção 
vertical, intercalando-se com material resiliente. 
 

 
(Carga concentrada transmitida com o auxílio de  

cutelo de madeira. EM: NBR 15.575-5/2021.) 
 

A letra X na imagem se trata de: 
A) EPS. 
B) Ripa. 
C) Caibro. 
D) Berço de borracha. 
 

Questão 27 
Os SVVIE (Sistemas Verticais de Vedação Internos e Externos) 
da edificação habitacional, com ou sem função estrutural, sob 
ação de cargas devidas a peças suspensas, não podem apre-
sentar fissuras, deslocamentos horizontais instantâneos, ou 
deslocamentos horizontais residuais, lascamentos, ou ruptu-
ras, nem permitir o arrancamento dos dispositivos de fixação 
nem seu esmagamento. Para isso, deve-se adotar o seguinte 
critério: 
A) Capacidade de suporte para peças suspensas. 
B) Suporte contra o cisalhamento de treliças fixas. 
C) Deslocamento residual para peças de massa epóxi tipo 

CA-50. 
D) Esmagamento de EPS, quando utilizados como peças 

estruturais móveis. 
 

Questão 28 
Toda instalação ou parte que, como resultado das verificações, 
for considerada insegura, deve ser imediatamente desenergi-
zada, no todo ou na parte afetada, e somente deve ser recolo-
cada em serviço após correção dos problemas detectados. 
Toda falha ou anormalidade constatada no funcionamento da 
instalação, ou em qualquer de seus componentes, sobretudo 
os casos de atuação dos dispositivos de proteção sem causa 
conhecida, deve ser comunicada a uma pessoa advertida ou 
qualificada, providenciando-se a correção do problema. Tal 
tipo de manutenção elétrica refere-se à: 
A) Diretiva. 
B) Preditiva. 
C) Corretiva. 
D) Preventiva. 
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Questão 29 
Observe a tirinha a seguir: 
 

 
(Disponível em: https://www.preventirinhas.com.br 

/2015/?m=1. Acesso em: 13/12/2022.) 
 

O uso de equipamentos individuais na área de trabalho é funda-
mental não só para a segurança, mas também para a saúde do 
trabalhador. Na tirinha, o responsável pela supervisão utilizou 
um recurso que fez com que todos os trabalhadores do setor se 
atentassem em utilizar o EPI (Equipamento de Proteção Indivi-
dual) durante o trabalho. Com isso, sobre EPIs, assinale a afirma-
tiva correta. 
A) O creme protetor pode ser usado para a proteção das pernas. 
B) As luvas podem ser utilizadas para a proteção total dos 

braços. 
C) O capacete pode ser empregado para proteção contra cho-

ques elétricos. 
D) Os óculos podem ser usados apenas para proteger contra 

queimaduras solares. 
 

Questão 30 
O programa de manutenção consiste na determinação das ati-
vidades essenciais de manutenção, sua periodicidade respon-
sável pela execução, documentos de referência, referências 
normativas e recursos necessários, todos referidos individual-
mente aos sistemas e, quando aplicável, aos elementos com-
ponentes e equipamentos. O programa de manutenção deve 
considerar projetos, memoriais, orientação dos fornecedores, 
e manual de uso, operação e manutenção (quando houver), 
além de características específicas, como: 
A) Idade das edificações. 
B) Histórico das manutenções até dois anos de uso. 
C) Tipologia, complexidade e regime de uso da edificação, além 

da qualidade profissional dos responsáveis técnicos. 
D) Previsão financeira, de preferência em moeda estrangeira, 

pois o regime de contratação na construção é baseado no 
mercado internacional.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. 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 calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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 acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, 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 para consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Fundamental, Nível 
Médio e Técnico – Administrativo, Nível Médio e Técnico – Assistencial e Nível Superior Assistencial – Não Médicos. 

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 ao cargo 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, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todos os cargos. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (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 a 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 comprovante de inscrição 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 também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos 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 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) dias útil, a 
partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo 
de Provas 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 referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




