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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
A lenda do Boto 

 

A lenda do Boto é uma das mais célebres estórias do 
folclore nacional. O cetáceo, uma espécie de golfinho de 
águas doces que habita os rios da Amazônia, acabou se 
tornando o centro de uma narrativa muito popular no 

Brasil. 
 

Em algumas noites especiais, de lua cheia ou festa 
junina, o Boto sai do rio e se transforma em um homem 
sedutor e galante, todo vestido de branco. Usa um chapéu 
para disfarçar a sua identidade: pelo nariz grande, continua 
lembrando o golfinho de água doce e, no topo da cabeça, 
tem um orifício por onde respira. 

Surpreendendo moças na beira do rio, ou dançando 
com elas durante os bailes, o Boto consegue seduzi-las com 
seu jeito doce e charmoso. Aí, decide levá-las para dentro da 
água, onde fazem amor. 

Na manhã seguinte, regressa à sua forma normal e 
desaparece. As mulheres ficam apaixonadas pela figura 
misteriosa e, muitas vezes, engravidam, tendo de revelar ao 
mundo o seu encontro com o Boto. 

A história do Boto, que teve origem na região Norte do 
país, na Amazônia, ilustra a proximidade do povo com as 
águas e o modo como ela se reproduz em suas vivências e 
crenças. 

Encarado como amigo ou como predador, o cetáceo 
ganhou uma conotação mágica e passou a ser celebrado e 
temido em várias regiões do país. Atualmente, ainda é 
representado em rituais, danças folclóricas e algumas 
comemorações. 

O contato entre populações próximas conduziu a um 
processo de assimilação da lenda do Boto pela cultura 
regional brasileira. 

Assim, a narrativa foi se transformando e assumindo 
contornos diferentes, dependendo da época e da região do 
país. Inicialmente, a história se passava em noites de lua 
cheia, quando o sedutor aparecia para as mulheres que se 
banhavam no rio ou passeavam nas margens. 

Na versão mais conhecida atualmente, a entidade 
mágica se transforma em homem no período das festas 
juninas e aparece nos bailes, querendo dançar com a moça 
mais bonita. 

Os relatos eram tão frequentes na tradição oral e 
escrita que virou costume, em certas regiões, os homens 
tirarem o chapéu e mostrarem o topo da cabeça quando 
chegavam nas festas. 

O seu encantamento, no entanto, deixava sequelas na 
vida de quem o conhecia. Depois do encontro com o ser 
fantástico, as mulheres pareciam adoecer de paixão, 
entrando em um estado de melancolia. Magras e pálidas, 
muitas tinham que ser levadas ao curandeiro. 

A crença em uma entidade mágica que aparecia para 
seduzir mulheres incautas sobreviveu e foi se transformando 
durante os tempos. No entanto, uma coisa permanece igual: 
a lenda é usada para explicar a gravidez de uma mulher 
solteira. O mito, muitas vezes, é uma forma de encobrir 
relações proibidas ou extraconjugais. 

Por isso, há séculos, que o Brasil tem crianças de pais 
desconhecidos que acreditam ser filhas do Boto. 

Por trás deste mito, existe um cruzamento entre magia 
e sexualidade. Além de promover a união entre a mulher e 
a natureza, a narrativa parece estar relacionada com o 
desejo feminino e a fantasia de um homem com poderes 
sobrenaturais, capaz de seduzir qualquer mortal. 

Em contrapartida, alguns psicólogos e sociólogos 
apontam que, muitas vezes, as mulheres usam a lenda como 
forma de esconder episódios de violência ou incesto que 
geraram uma gravidez. 

(Carolina Marcello. Disponível em: 
https://www.culturagenial.com/lenda-do-boto/. Acesso em: 

19/05/2019. Com Adaptações.) 

 

Questão 01 
De acordo com as ideias e referências textuais sobre a 
lenda do Boto, assinale a informação INCORRETA. 
A) Faz parte do folclore brasileiro. 
B) Tem sua origem na região Norte do país. 
C) É baseada em fatos reais e incontestáveis. 
D) É acompanhada de magia, fantasia e sedução. 

E) Pode estar relacionada a episódios de violência ou 
incesto. 

 

Questão 02 
De acordo com o texto, muitas vezes a lenda do Boto é 
apropriada para encobrir alguns fatos; assinale-os.  
A) Eventos relativos a rituais religiosos proibidos. 
B) Romances com homens comprometidos e abusos 

sexuais. 
C) Relacionamentos casuais que acarretaram grandes 

paixões. 
D) Episódios de violência ou incesto que geraram uma 

gravidez. 
E) Encontros esporádicos e insignificantes com homens 

casados. 
 

Questão 03 
Assinale a afirmativa transcrita do texto, que se mantém 
no sentido figurado. 
A) “As mulheres ficam apaixonadas pela figura misteriosa 

(...).” 
B) “(...) o Boto consegue seduzi-las com seu jeito doce e 

charmoso.” 
C) “Magras e pálidas, muitas tinham que ser levadas ao 

curandeiro.” 
D) “Por isso, há séculos, que o Brasil tem crianças de pais 

desconhecidos (...)” 
E) “Atualmente, ainda é representado em rituais, danças 

folclóricas e algumas comemorações.” 
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Questão 04 
Em “O seu encantamento, no entanto, deixava sequelas na 
vida de quem o conhecia.” (10º§), a expressão destacada 
pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
A) Então. 
B) Talvez. 
C) Porém. 
D) Além disso. 
E) Sem dúvida. 
 

Questão 05 
“Na manhã seguinte, regressa à sua forma normal e 
desaparece.” (3º§) Conforme o contexto em que se 
encontra empregado, o termo destacado anteriormente 
significa: 
A) Avança. 
B) Domina. 
C) Ostenta. 
D) Retorna. 
E) Constrói. 
 

Questão 06 
Em “No entanto, uma coisa permanece igual: a lenda é 
usada para explicar a gravidez de uma mulher solteira.” 
(11º§), os dois pontos têm como finalidade: 
A) Evidenciar uma hipótese. 
B) Introduzir uma explicação. 
C) Identificar um comentário inútil. 
D) Expressar uma indignação ou repulsa. 
E) Apresentar uma informação contraditória. 
 

Questão 07 
Certos termos ou expressões são fundamentais para que a 
coerência textual seja mantida, além de indicarem relações 
de sentido que contribuem para o entendimento do texto. 
Considerando tais relações, assinale a indicação correta 
acerca do efeito de sentido produzido pelo termo destacado. 
A) “Aí, decide levá-las para dentro da água, onde fazem 

amor.” – tempo. 
B) “Em algumas noites especiais, de lua cheia ou festa 

junina, o Boto sai do rio (...)” – alternância. 
C) “O mito, muitas vezes, é uma forma de encobrir relações 

proibidas ou extraconjugais.” – inclusão. 
D) “Atualmente, ainda é representado em rituais, danças 

folclóricas e algumas comemorações.” – dúvida. 
E) “Assim, a narrativa foi se transformando e assumindo 

contornos diferentes, dependendo da época e da região 
do país.” – intensificação. 

 

Questão 08 
Em todas as afirmativas a concordância fez-se corretamente, 
EXCETO em: 
A) Mais de uma mulher está grávida do Boto. 
B) Foi o Boto que levou magia para aquela região. 
C) Era a mim mesma que o Boto se referia, disse a moça. 
D) A pobre senhora ficou meia confusa com a lenda contada. 
E) É necessária a presença das mulheres que adoeceram de 

paixão. 

Questão 09 
Assinale a afirmativa em que o emprego do acento grave, 
indicativo de crase, é facultativo. 
A) O Boto levou a mulher à festa. 
B) Às vezes dançamos no fim de semana. 
C) Siga até à lagoa para encontrar com o Boto. 
D) À noite a entidade mágica se transforma em homem. 
E) À medida que o Boto ia se aproximando, mais paixão 

despertava. 
 

Questão 10 
“A crença em uma entidade mágica que aparecia para 
seduzir mulheres incautas sobreviveu e foi se transfor-
mando durante os tempos.” (11º§) O antônimo do termo 
destacado é: 
A) Infelizes. 
B) Solitárias. 
C) Perigosas. 
D) Precavidas. 
E) Imponentes. 
 

Questão 11 
O Microsoft PowerPoint 2010, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, é um aplicativo que faz parte da suíte de 
escritórios Microsoft Office, sendo uma das melhores 
ferramentas para criação e apresentação gráfica, contendo 
slides, figuras, textos, organogramas, etc. Em apresentações 
pode-se inserir mídias de vários tipos; a faixa de opções 
abrange um conjunto de botões e menus que podem ser 
utilizados para acionar comandos. Considerando que a faixa 
de opções possui três componentes básicos, assinale-os a 
seguir. 
A) Guias; Grupos; Comandos. 
B) Grupos; Botões de Controle de Janela; Guia. 
C) Guias; Barra de Status; Botões de Visualização. 
D) Botões de Visualização; Botões de Controle de Janela; 

Guias. 
E) Barra de Status; Barra de Rolagem Vertical; Barra de 

Rolagem Horizontal. 
 

Questão 12 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
o explorador de arquivos, ou Windows Explorer, exibe 
diversos elementos para manipulação de arquivos e 
pastas. Sabe-se que na janela de pasta dois elementos são 
constantes e não se pode ocultar nenhum deles. Assinale a 
alternativa que apresenta tais elementos. 
A) Painel de Conteúdo; Barra de Título. 
B) Barra de Título; Barra de Ferramentas. 
C) Barra de Endereço; Barra de Navegação. 
D) Painel de Navegação; Painel de Conteúdo. 
E) Barra de Ferramentas; Barra de Endereço. 
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Questão 13 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
há algumas formas de exibição de arquivos e/ou pastas. 
Diferentes formas de exibição, dependendo da tarefa, são 
mais convenientes. Uma delas é a exibição em forma de 
ícones. São formas de exibição em ícones possíveis, 
EXCETO: 
A) Médios. 
B) Grandes. 
C) Pequenos. 
D) Meio Médios. 
E) Extra Grandes. 
 

Questão 14 
Os Planos de Fundo da área de trabalho do Windows 7, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, podem ser 
especificados de várias maneiras. Em uma delas, uma cópia 
da imagem é centralizada na tela; a imagem preenche a tela 
horizontalmente ou verticalmente e mantém a sua 
proporção original. Assinale, a seguir, essa forma. 
A) Estender. 
B) Preencher. 
C) Lado a lado. 
D) Centralizado. 
E) Ajustar à janela. 

 
Questão 15 
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, por diversas vezes é preciso navegar no 
texto utilizando o teclado. Ao digitar um texto, para 
retornar com o cursor ao início da linha, deve-se executar 
a tecla: 
A) HOME 
B) CTRL +  
C) SHIFT +  
D) CTRL + PAGE UP 
E) CTRL + PAGE DOWN 
 

Questão 16 
Um pequeno porto conta com uma frota de 180 navios, 
operando no transporte das seguintes mercadorias: açaí, 
castanha e madeira processada. Um levantamento estatís-
tico constatou que entre esses navios: 

 30% transportam açaí; 

 80% transportam madeira processada; 

 5% operam no transporte das três mercadorias; 

 15% transportam açaí e madeira processada; 

 10% transportam castanha e madeira processada; e, 

 5% transportam exclusivamente açaí. 
Com base nesses dados, é possível inferir que o número de 
navios que transportam exclusivamente madeira processada 
é: 
A) 72. 
B) 80. 
C) 108. 
D) 126. 
E) 144. 

Questão 17 
Para que um navio portuário transporte mensalmente 300 
toneladas de soja são necessários 15 funcionários para 
auxiliar no controle e funcionamento da embarcação. Qual 
será o número mínimo de funcionários, igualmente 
eficientes, fundamental para que o navio passe a 
transportar, semestralmente, 2160 toneladas de soja? 
A) 16 
B) 18 
C) 20 
D) 25 
E) 30 
 

Questão 18 
A afirmativa “o capitão está transportando mercadorias 
importadas ou o navio não é taxado na alfândega.” é 
logicamente equivalente a: 
A) “Se o navio não é taxado, então o capitão está 

transportando mercadorias importadas.” 
B) “Se o navio não é taxado, então o capitão não está 

transportando mercadorias importadas.” 
C) “Se o capitão está transportando mercadorias 

importadas, então o navio é taxado na alfândega.” 
D) “Se o capitão está transportando mercadorias 

importadas, então o navio não é taxado na alfândega.” 
E) “Se o capitão não está transportando mercadorias 

importadas, então o navio não é taxado na alfândega.” 
 

Questão 19 
Considere a seguinte sequência numérica: (9000; 4500; 
1500; 375; W; 12,5). É correto afirmar que o produto dos 
algarismos que compõe o número W é igual a:  
A) 2. 
B) 12. 
C) 35. 
D) 50. 
E) 75. 
 

Questão 20 
Considere as premissas a seguir como verdadeiras: 

 “Não está chovendo ou o navio vira a bombordo.” 

 “Se o navio não vira a bombordo, então a mercadoria será 
taxada.” 

 “Está chovendo e a mercadoria não será taxada.” 
Com bases nessas premissas, é possível concluir que: 
A) Está chovendo e o navio vira a bombordo. 
B) Está chovendo e a mercadoria será taxada. 
C) Está chovendo e o navio não vira a bombordo. 
D) Não está chovendo ou a mercadoria será taxada. 
E) O navio vira a bombordo e a mercadoria será taxada. 
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Questão 21 
A Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, dispõe sobre a 
exploração direta e indireta pela União de portos e 
instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas 
pelos operadores portuários. 

(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12815.htm. Acesso em: 28/05/2019.) 

 

Considera-se, para fins desta Lei, como “instalação portuária 
explorada mediante autorização, localizada fora do porto 
organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou 
mercadorias em embarcações de navegação interior”: 
A) Porto organizado. 
B) Instalação portuária. 
C) Terminal de uso privado. 
D) Estação de transbordo de cargas. 
E) Instalação portuária pública de pequeno porte. 

 
Questão 22 
A Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, disciplina que 
operadores portuários deverão constituir, em cada porto 
organizado, um órgão de gestão de mão de obra do 
trabalho portuário. São funções deste órgão de gestão de 
mão de obra do trabalho portuário, EXCETO: 
A) Treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador 

portuário, inscrevendo-o no cadastro. 
B) Administrar o fornecimento de mão de obra do 

trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. 
C) Manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador 

portuário e o registro do trabalhador portuário avulso. 
D) Estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade 

para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso. 
E) Apenas repassar aos beneficiários os valores devidos 

pelos operadores portuários relativos à remuneração do 
trabalhador portuário avulso e aos correspondentes 
encargos fiscais, sociais e previdenciários. 

 
Questão 23 
O operador portuário é a pessoa jurídica pré-qualificada 
para exercer as atividades de movimentação de passageiros 
ou movimentação e armazenagem de mercadorias, 
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro 
da área do porto organizado. É dispensável a intervenção de 
operadores portuários em operações de embarcações 
empregadas, EXCETO: 
A) Na navegação interior e auxiliar. 
B) No transporte de mercadorias sólidas a granel. 
C) No transporte de mercadorias líquidas a granel. 
D) Em obras de serviços públicos nas vias aquáticas do país. 
E) No transporte de gêneros de grande lavoura e de pesca, 

para abastecimento de mercados de âmbito estadual. 

 

 

 

Questão 24 
Um tema em voga no campo da Administração Pública é a 
gestão de riscos e controle interno. Entende-se como risco 
qualquer evento em potencial que possa impedir ou 
desvirtuar o cumprimento de objetivos, ao passo que o 
controle interno compreende um conjunto de normas, 
estruturas, processos e sistemas criados para mitigar riscos 
e assegurar que os objetivos da organização sejam 
alcançados. O Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 
2016, que regulamenta, no âmbito da União, a Lei que 
dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no 
âmbito da União, dos Estados e dos Municípios, traz em seu 
texto que a empresa estatal adotará regras de estruturas e 
práticas de gestão de riscos e controle interno. As 
empresas estatais deverão adotar regras de estruturas e 
práticas de gestão de riscos e controle interno que 
abranjam, EXCETO: 
A) Auditoria interna. 
B) Conselho Administrativo. 
C) Comitê de Auditoria Estatutário. 
D) Área de integridade e de gestão de riscos. 
E) Ação dos administradores e empregados, por meio da 

implementação cotidiana de práticas de controle interno. 

 
Questão 25 
A Lei dos Portos – Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013 – 
estabelece que a entrada ou a saída de mercadorias 
procedentes do exterior ou a ele destinadas somente 
poderá efetuar-se em portos ou instalações portuárias 
alfandegados. É correto afirmar que o controle de 
alfândega está vinculado ao: 
A) Ministério da Fazenda. 
B) Ministério do Turismo. 
C) Ministério da Infraestrutura. 
D) Ministério das Relações Exteriores. 
E) Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 
Questão 26 
Os contratos administrativos são instrumentos necessários 
para formalizar a contratação de obras, serviços e compras. 
Segundo a Lei nº 13.303/2016 são elementos essenciais no 
contrato, EXCETO: 
A) O objeto e seus elementos característicos. 
B) Os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para 

alteração de seus termos. 
C) A discrição dos atos e períodos de fiscalização por parte 

da Administração durante a validade do contrato. 
D) Os direitos e as responsabilidades das partes, as 

tipificações das infrações e as respectivas penalidades e 
valores das multas. 

E) Os prazos de início de cada etapa de execução, de 
conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, 
e de recebimento. 
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Questão 27 
Nos termos da Lei nº 13.303/2016, é dispensável a 
realização de licitação: 
A) Na transferência de bens a órgãos e entidades da 

Administração Pública, sendo defeso a celebração de 
permuta entre as entidades. 

B) Quando as propostas apresentadas consignarem preços 
iguais ou superiores aos praticados no mercado nacional 
ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 
competentes. 

C) Na doação de bens móveis para fins e usos de interesse 
especial, após avaliação de sua oportunidade e 
conveniência socioeconômica relativamente à escolha de 
outra forma de alienação. 

D) Para obras e serviços de engenharia de valor até                  
R$ 50.000,00, desde que não se refiram a parcelas de 
uma mesma obra ou serviço ou, ainda, a obras e serviços 
de mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente. 

E) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento de suas finalidades precípuas, quando as 
necessidades de instalação e localização condicionarem a 
escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 

 

Questão 28 
Os contratos destinados à execução de obras e serviços 
contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de 
alteração, por acordo entre as partes. Diante do exposto, 
assinale a alternativa correta. 
A) Durante a vigência do contrato, não será possível a 

substituição da garantia de execução, nem mesmo 
quando apresentada outra forma mais vantajosa. 

B) Havendo alteração do contrato que aumente os encargos 
do contratado deverá restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial através da celebração de 
novo contrato. 

C) O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial 
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma 
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para 
os seus acréscimos. 

D) Se necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o 

valor inicial atualizado, é possível a antecipação do 

pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, 

sem a correspondente contraprestação de fornecimento 

de bens ou execução de obra ou serviço. 

E) A alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou 
encargos legais, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, com comprovada repercussão 
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 
menos, conforme o caso. No caso de criação de tributos 
ou encargos legais, estes deverão ser suportados pelo 
contratado. 

Questão 29 
A Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Pará 
(DRT/PA) é um órgão regional relacionado à saúde e 
segurança do trabalhador que, dentre suas diversas 
funções, também fiscaliza os terminais portuários 
administrados pela Companhia Docas do Pará. São 
competências do DRT/PA executar as atividades 
relacionadas com, EXCETO: 
A) O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). 
B) A segurança e a medicina do trabalho no estado do Pará. 
C) A Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes de 

Trabalho (CANPAT). 
D) A fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e 

regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. 
E) A segurança portuária, bem como as cargas dos navios, 

tripulantes e manutenção de maquinários, que estejam 
estacionados nos berços ou não. 

 

Questão 30 
Sobre as atividades inerentes ao cargo de Técnico 

Portuário de Segurança do Trabalho, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Orientar as atividades desenvolvidas por empresas 

contratadas, quanto aos procedimentos de segurança 
e higiene do trabalho previstos na legislação ou 
constantes em contratos de prestação de serviço. 

(     ) Articular-se e colaborar com os setores responsáveis 
pelos recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de 
levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades 
para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível 
de pessoal. 

(     ) Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua 
atividade; contudo, as medidas de eliminação e 
neutralização são de responsabilidade da diretoria da 
empresa. 

(     ) Encaminhar aos setores e áreas competentes: 
normas, regulamentos, documentação, dados 
estatísticos, resultados de análises e avaliações, 
materiais de apoio técnico, educacional e outros de 
divulgação para conhecimento e autodesenvolvi-
mento do trabalhador. 

(     ) Participar de seminários, treinamentos, congressos e 
cursos, visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento 
profissional, sempre acompanhado do Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. 

A sequência está correta em 
A) V, F, F, F, F. 
B) F, F, V, F, V. 
C) V, V, F, V, F. 
D) F, V, V, V, V. 
E) V, V, V, V, V. 
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Questão 31 
A investigação de acidentes e a Análise Preliminar de Riscos 
(APR) têm por objetivo registrar, investigar e prevenir a 
ocorrência de acidentes, incidentes e outras condições de 
riscos indesejáveis, atendendo-se aos aspectos legais de 
saúde e segurança ocupacional. O campo de aplicação da 
metodologia adotada é definido pelo profissional 
prevencionista. A sua exigência legal é apontada em, 
EXCETO: 
A) CLT. 
B) NR – 1. 
C) NR – 5. 
D) NR – 6. 
E) NR – 7. 
 

Questão 32 
São considerados EPIs para a proteção de olhos e face do 
Técnico Portuário de Segurança do Trabalho, EXCETO: 
A) Óculos para proteção dos olhos contra luminosidade 

intensa. 
B) Óculos para proteção dos olhos contra radiação 

infravermelha. 
C) Protetor facial para proteção da face contra radiação 

ultravioleta. 
D) Protetor facial para proteção da face contra riscos de 

origem biológica. 
E) Óculos para proteção dos olhos contra impactos de 

partículas volantes. 
 

Questão 33 
Os comandos das máquinas e equipamentos devem ser 
projetados, construídos e mantidos observando os 
seguintes aspectos, EXCETO:  
A) Visibilidade, identificação e sinalização que permitam ser 

distinguíveis entre si. 
B) Instalação dos comandos mais utilizados em posições 

mais acessíveis ao operador. 
C) Garantia de manobras seguras e rápidas e proteção, a fim 

de evitar movimentos involuntários. 
D) Localização e distância mínima possível para garantir a 

adequação do espaço de uso pelos operadores. 
E) Instalação dos elementos de acionamento manual ou a 

pedal, a fim de facilitar a execução da manobra 
considerando as características biomecânicas e 
antropométricas dos operadores. 

 

Questão 34 
De acordo com a NR-15 (Atividades e Operações 
Insalubres), em seu anexo I, a máxima exposição diária 
permissível, para os limites de tolerância para ruído 
contínuo ou intermitente, é de:  
A) 86 dB  8 horas 
B) 87 dB  7 horas 
C) 88 dB  6 horas 
D) 89 dB  5 horas 
E) 90 dB  4 horas 
 

Questão 35 
Pode-se definir mapa de risco como um gráfico que informa 
a localização dos riscos laborais existentes na empresa. 
Essas informações podem ser agrupadas em cinco grupos 
de riscos caracterizados por diferentes cores. Sobre as 
características dos mapas de risco, assinale a alternativa 
correta. 
A) Grupo 4 – Marrom – Riscos Biológicos: vírus, bactéria, 

fungos, bacilos, parasitas. 
B) Grupo 2 – Verde – Riscos Físicos: ruído, vibrações, 

radiações, frio, calor, pressão, umidade. 
C) Grupo 1 – Vermelho – Riscos Químicos: poeiras, fumos, 

névoas, vapores, gases, produtos químicos em geral. 
D) Grupo 3 – Amarelo – Riscos Ergonômicos: esforço físico, 

levantamento de peso, postura inadequada, produtivi-
dade, ritmos excessivos, repetitividade. 

E) Grupo 5 – Azul – Riscos de Acidentes: condições físicas e 
de segurança inadequada: iluminação deficiente, riscos 
de incêndio, explosões, eletricidade, dentre outras. 

 

Questão 36 
Considerando a proteção contra incêndio, é correto 
afirmar que o extintor tipo  
A) espuma será utilizado nos fogos de classe B e C. 
B) espuma será utilizado nos fogos de classe B, C e D. 
C) água pressurizada ou água-gás deverá ser usado em 

fogos classe A, com capacidade variável entre quatorze e 
vinte litros. 

D) dióxido de carbono será usado, preferencialmente, nos 
fogos das classes B, C e D, embora possa ser utilizado 
também nos fogos de classe A em seu início. 

E) químico seco será usado nos fogos das classes B e C. As 
unidades de tipo maior de 60 a 150 kg deverão ser 
montadas sobre rodas. Nos incêndios classe D, também 
será utilizado o extintor tipo químico seco; porém, o pó 
químico será especial para cada material. 

 

Questão 37 
De acordo com a NR – 29 (Norma Regulamentadora de 
Segurança e Saúde no Trabalho Portuário), o SESSTP (Serviço 
Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Portuário) 
dimensionará o quadro de profissionais especializados em 
segurança do trabalho. “Nos portos organizados e 
instalações portuárias de uso privativo em início de 
operação, o dimensionamento terá por base o número 
estimado de trabalhadores a serem tomados no ano, ou seja, 
____________________________ para um número de 
_______ trabalhadores.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 01 técnico de segurança do trabalho / 260 
B) 03 técnicos de segurança do trabalho / 780 
C) 09 técnicos de segurança do trabalho / 3200 
D) 02 engenheiros de segurança do trabalho / 1950 
E) 01 engenheiro de segurança do trabalho / até 2000 
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Questão 38 
Em serviços de manutenção elétrica, os responsáveis pela 
segurança do trabalho devem obedecer a algumas regras 
para a segurança em instalações elétricas desenergizadas. 
O estado de instalação desenergizada deverá ser mantido até 
a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada 
respeitando uma sequência de procedimentos; assinale-a. 
A) Remoção do aterramento temporário; retirada das 

ferramentas, utensílios e equipamentos; retirada da zona 
controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no 
processo de reenergização; e, religação dos dispositivos 
de seccionamento. 

B) Remoção do aterramento temporário; retirada das 
ferramentas, utensílios e equipamentos; retirada da zona 
controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no 
processo de reenergização, da equipotencialização e das 
proteções adicionais; destravamento, se houver; 
religação dos dispositivos de seccionamento; e, remoção 
da sinalização de impedimento de reenergização. 

C) Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 
retirada da zona controlada de todos os trabalhadores 
não envolvidos no processo de reenergização; remoção 
do aterramento temporário, da equipotencialização e 
das proteções adicionais; destravamento, se houver; 
religação dos dispositivos de seccionamento; e, remoção 
da sinalização de impedimento de reenergização. 

D) Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 
retirada da zona controlada de todos os trabalhadores 
não envolvidos no processo de reenergização; remoção 
do aterramento temporário, da equipotencialização e 
das proteções adicionais; remoção da sinalização de 
impedimento de reenergização e destravamento, se 
houver; e, religação dos dispositivos de seccionamento. 

E) Remoção do aterramento temporário, da 
equipotencialização e das proteções adicionais; remoção 
da sinalização de impedimento de reenergização e 
destravamento, se houver; religação dos dispositivos de 
seccionamento; retirada das ferramentas, utensílios e 
equipamentos; e, retirada da zona controlada de todos 
os trabalhadores não envolvidos no processo de 
reenergização. 

 

Questão 39 
“Para fiscalizar o trabalho do Terminal Petroquímico de 
Miramar, deverão ser avaliadas as condições sanitárias e 
de conforto nos locais de trabalho, bem como o pé-direito 
dos alojamentos, que deverá obedecer às dimensões 
mínimas de _________ para camas _________.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
A) 2,80 m / duplas 
B) 2,90 m / duplas 
C) 2,55 m / simples 
D) 2,50 m / simples 
E) 2,60 m / simples 
 
 

Questão 40 
Em vistoria às sinalizações de segurança do Porto de 
Santarém verificou-se que a cor vermelha foi utilizada em 
diversas situações. NÃO são indicadas com a cor vermelha: 
A) Bombas de incêndio. 
B) Caixas de alarme de incêndio. 
C) Caixas com cobertores para abafar chamas. 
D) Partes móveis de máquinas e equipamentos. 
E) Tubulações, válvulas e hastes do sistema de aspersão de 

água. 
 

Questão 41 
A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um 
documento emitido para reconhecer tanto um acidente de 
trabalho ou de trajeto, quanto uma doença ocupacional. 
Conceitualmente, sobre alguns tipos de CAT, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) A CAT inicial irá se referir a acidente de trabalho típico, 

trajeto, doença profissional, do trabalho ou óbito 
imediato. 

B) Será considerada CAT de reabertura a situação de simples 
assistência médica ou de afastamento com menos de 
quinze dias consecutivos. 

C) A CAT de reabertura será utilizada em casos de 
afastamento por agravamento de lesão de acidente do 
trabalho ou de doença profissional ou do trabalho. 

D) A CAT de comunicação de óbito será emitida, 
exclusivamente, em casos de falecimento decorrente de 
acidente ou doença profissional ou do trabalho, após o 
registro da CAT inicial. 

E) Na CAT de reabertura deverão constar as mesmas 
informações da época do acidente, exceto quanto ao 
afastamento, último dia trabalhado, atestado médico e 
data da emissão, que serão relativos à data da 
reabertura. 

 

Questão 42 
Considerando a Portaria nº 3.214/1978 do antigo 
Ministério do Trabalho, que aprova as Normas 
Regulamentadoras (NR), relativas à Segurança e Medicina 
do Trabalho e, ainda, as diversas normas existentes, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. NR 28. 
2. NR 25. 
3. NR 7. 
4. NR 17. 
5. NR 14. 
(     ) Exames médicos. 
(     ) Ergonomia. 
(     ) Fornos. 
(     ) Resíduos industriais. 
(     ) Fiscalização e penalidades. 
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4, 5. 
B) 4, 3, 2, 1, 5. 
C) 3, 4, 5, 2, 1. 
D) 2, 3, 4, 5, 1. 
E) 5, 4, 3, 2, 1. 
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Questão 43 
De acordo com a NR – 29 (Norma Regulamentadora de 
Segurança e Saúde no Trabalho Portuário), a CPATP 
(Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário) 
definirá a sua composição e obedecerá a critérios que 
garantam a representação das atividades portuárias com 
maior potencial de risco e ocorrência de acidentes, 
respeitado o dimensionamento mínimo, que está de acordo 
com: 
A) Para um total de 20 a 50 trabalhadores tem-se um 

mínimo de 02 representantes titulares do empregador e 
03 representantes titulares dos trabalhadores. 

B) Para um total de 2.001 a 5.000 trabalhadores tem-se um 
mínimo de 10 representantes titulares do empregador e 
11 representantes titulares dos trabalhadores. 

C) Para um total de 501 a 1.000 trabalhadores tem-se um 
mínimo de 04 representantes titulares do empregador e 
04 representantes titulares dos trabalhadores. 

D) Para a composição da CPATP, o número de representantes 
titulares do empregador será diferente do número de 
representantes titulares dos trabalhadores acima de 
10.000 trabalhadores. 

E) Para a composição da CPATP, o número de representantes 
titulares do empregador e o número de representantes 
titulares dos trabalhadores serão sempre os mesmos para 
qualquer número de trabalhadores. 

 

Questão 44 
Considerando os responsáveis pelas investigações de 
acidentes de trabalho e a Análise Preliminar de Riscos (APR) 
ocorridos dentro de áreas administradas pela Companhia 
Docas do Pará, bem como as funções dos responsáveis, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Departamento Médico  Participar das investigações 

dos acidentes com afastamentos. 
B) Todos os funcionários  Comunicar a todos da sua 

equipe as conclusões das investigações de 
acidentes/incidentes/quase acidentes. 

C) Chefe Imediato do Acidentado  Após ser notificado da 
ocorrência de um acidente, deverá providenciar 
imediatamente o atendimento médico ao acidentado. 

D) Gerência de Recursos Humanos  Garantir que todos os 
acidentes/incidentes ocorridos na sua unidade sejam 
certificados e corrigidos segundo as normas de segurança 
vigentes. 

E) Equipe de Segurança do Trabalho  Manter os registros 
de relatórios de acidentes de trabalho no departamento 
de segurança do trabalho, sendo de livre escolha da 
empresa o método de arquivamento e recuperação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 45 
O EPI (Equipamento de Proteção Individual), utilizado 
dentro das áreas administradas pela Companhia Docas do 
Pará, exige responsabilidades do empregador e do 
empregado em relação ao seu uso. São consideradas 
responsabilidades do empregador, EXCETO: 
A) Guarda e conservação. 
B) Higienização e manutenção. 
C) Aquisição do adequado ao risco de cada atividade. 
D) Substituição, imediata, quando danificado ou extraviado. 
E) Orientação e treinamento sobre uso, guarda e  

conservação. 
 

Questão 46 
Considerando que as máquinas e os equipamentos 
utilizados nos portos devem obedecer às recomendações 
da NR – 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos), é INCORRETO afirmar que: 
A) A norma não se aplica a máquinas e equipamentos 

movidos ou impulsionados por força humana ou animal. 
B) A norma se aplica a equipamentos novos e usados, 

exceto nos itens em que houver menção específica 
quanto à sua aplicabilidade. 

C) As máquinas e os equipamentos comprovadamente 
destinados à exportação não estão isentos do 
atendimento dos requisitos técnicos de segurança 
previstos na norma. 

D) Entende-se como fase de utilização: transporte, 
montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, 
manutenção, inspeção, desativação e desmonte da 
máquina ou equipamento. 

E) O empregador deverá adotar medidas de proteção para 
o trabalho em máquinas e equipamentos, capazes de 
garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores 
e medidas apropriadas, sempre que houver pessoas com 
deficiência envolvidas direta ou indiretamente no 
trabalho. 

 

Questão 47 
Quanto à localização e sinalização dos extintores, segundo 
a NR – 23 (Proteção Contra Incêndios), assinale a 
alternativa correta. 
A) Os extintores não deverão ter sua parte superior a mais 

de 1,40 m acima do piso. 
B) Os extintores não deverão ter sua parte superior a mais 

de 1,50 m acima do piso. 
C) Os baldes não deverão ter seus rebordos a menos de  

0,60 m nem a mais de 1,50 m. 
D) Os baldes não deverão ter seus rebordos a menos de  

0,40 m nem a mais de 1,40 m acima do piso. 
E) Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso 

embaixo do extintor, que não poderá ser obstruída por 
nenhuma forma, devendo ser, no mínimo, de 0,80 m x 
0,80 m. 
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Questão 48 
Considerando a NR – 15 (Atividades e Operações 
Insalubres), nas áreas da administração portuária da 
Companhia Docas do Pará, assinale o melhor conceito para 
limites de tolerância.  
A) A concentração ou intensidade média, relacionada com a 

natureza e o tempo de exposição ao agente, que causará 
dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 

B) A concentração ou intensidade média, relacionada com a 
natureza e o tempo de exposição ao agente, que não 
causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida 
laboral. 

C) A concentração ou intensidade máxima ou mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao 
agente, que causará dano à saúde do trabalhador, 
durante a sua vida laboral. 

D) A concentração ou intensidade máxima ou mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao 
agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, 
durante a sua vida laboral. 

E) A concentração ou intensidade máxima ou mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao 
agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, 
durante a sua vida pré-laboral, laboral e pós-laboral. 

 

Questão 49 
Para a segurança em instalações e serviços de eletricidade 
das áreas administradas pela Companhia Docas do Pará, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Os trabalhadores devem interromper suas tarefas 

exercendo o direito de recusa, sempre que 
constatarem evidências de riscos graves e iminentes 
para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, 
comunicando imediatamente o fato ao Técnico de 
Segurança do Trabalho, que diligenciará as medidas 
cabíveis. 

(     ) As empresas devem promover ações de controle de 
riscos originados por outrem em suas instalações 
elétricas e oferecer, de imediato, quando cabível, 
denúncia aos órgãos competentes. 

(     ) A documentação prevista na NR deve estar 
permanentemente à disposição dos trabalhadores que 
atuam em serviços e instalações elétricas, respeitadas 
as abrangências, limitações e interferências nas 
tarefas. 

(     ) A documentação prevista na NR deve estar, 
permanentemente, à disposição das autoridades 
competentes. 

(     ) A NR também é aplicável a instalações elétricas 
alimentadas por extra-baixa tensão. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, V, V. 
B) F, V, V, V, F. 
C) V, V, F, F, F. 
D) V, F, F, F, V. 
E) V, V, V, V, V. 

Questão 50 
Os portos deverão obedecer às condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho, sendo imprescindível o 
fornecimento de água potável aos trabalhadores. É 
INCORRETO afirmar que:  
A) Os poços e as fontes de água potável serão protegidos 

contra a contaminação. 
B) A água não-potável para uso no local de trabalho ficará 

separada e deve ser afixado aviso de advertência da sua 
não potabilidade. 

C) Deve-se garantir, nos locais de trabalho, suprimento de 
água potável e fresca em quantidade superior a 1/4 de 
litro por hora/homem trabalho. 

D) Quando não for possível obter água potável corrente, 
esta deverá ser fornecida em recipientes portáteis 
hermeticamente fechados de material adequado e 
construídos permitindo fácil limpeza. 

E) Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos 
trabalhadores água potável, em condições higiênicas, 
sendo proibido o uso de recipientes coletivos. Onde 
houver rede de abastecimento de água deverão existir 
bebedouros de jato inclinado e guarda protetora, 
proibida sua instalação em pias ou lavatórios, e na 
proporção de um bebedouro para cada oitenta 
empregados. 
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TEMA DE REDAÇÃO 

 
Inteligência operacional 

 

Setor de apoio portuário aposta em potência e planejamento para ampliar eficiência e reduzir custos de rebocadores. 
 

Rebocadores potentes e planejamento operacional inteligente são algumas das estratégias adotadas pelas empresas de 
apoio portuário para permanecerem competitivas num cenário sobre oferta de embarcações. O foco das companhias é rever 
seus processos e custos, a fim de se manterem saudáveis financeiramente, sem diminuir a qualidade do serviço e a segurança 
das operações. A entrada de novos players mexeu nesse mercado e levou empresas a firmarem parcerias para oferecer 
melhores condições aos clientes. Como algumas delas até conseguiram expandir suas atividades para outros portos nos últimos 
anos, a percepção dos empresários é que o setor de apoio portuário no Brasil ainda reserva boas oportunidades. 

(Danilo Oliveira, 08/05/2019. Disponível em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/inteligencia-operacional.) 

 
“A história das nações é escrita com o trabalho de seus filhos, com a riqueza do seu solo e com o movimento dos seus portos.” 

(Sérgio Matte.) 

 
A relação de todas as cidades litorâneas brasileiras com o mar, onde existem terminais portuários, está intimamente ligada 

ao papel histórico da economia brasileira com os portos, cuja origem é de aproximadamente 1800, e vem sendo considerado 
até hoje como um setor que gera riqueza para o País. 

A história portuária brasileira vai das instalações rudimentares, implantadas logo após o descobrimento, até os grandes 
complexos portuários e terminais especializados hoje existentes ao longo de toda sua costa. Essa evolução teve pontos de 
inflexão importantes em 1808, com a denominada “abertura dos portos às nações amigas”, empreendida por D. João VI; com 
as principais concessões para exploração dos “portos organizados” e das ferrovias que os acessam, no final do século XIX;  e 
mais tarde com a implantação de terminais especializados, necessários e compatíveis com a industrialização do pós-guerra, 
como instrumento da prioridade exportadora dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND’s), nos governos da ditadura 
militar, destacando-se aí a atuação da Portobras. 

A partir da década de 90, os portos de praticamente todos os países passam por profundas reformas, a fim de 
compatibilizá-los com a nova ordem econômica e política internacional. Isto também ocorreu nos portos brasileiros, por 
estarem diretamente correlacionados ao desempenho portuário mundial, ao acelerado incremento do comércio internacional 
e à demanda por ganhos contínuos e exponenciais na eficiência produtiva. 

(Raimundo F. Kappel, Assessor do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Disponível em: http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm. Fragmento.) 

 

Com base nos textos motivadores, escreva um texto dissertativo-argumentativo tendo como tema: 
 

“Planejamento para ampliação da eficiência na atividade portuária brasileira”. 
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CARGO: TÉCNICO PORTUÁRIO – SEGURANÇA DO 
TRABALHO (M) 
 

ð 

REDAÇÃO 
 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
 
 



 



 



 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem 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 ao 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, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para os cargos 

de Nível Superior (exceto para Analista Portuário – Direito), Nível Médio e Médio Técnico; e de 5 (cinco) horas de 

duração somente para o emprego de Analista Portuário – Direito (Nível Superior). Esse período abrange a assinatura 

e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha e 1 (uma) redação, exceto para o emprego 

de Analista Portuário – Direito, para o qual será constituída a elaboração de 1 (uma) peça processual. 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 que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, 

ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (prova objetiva) e o Caderno/Folha de Textos Definitivos (prova discursiva) devidamente assinados no local 

indicado. 

6. 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. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 

ao Concurso Público 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 Concurso Público. 


