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CARGO: AGENTE FISCAL 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Escola e sofrimento 
 

Estou com medo de que as crianças me chamem de mentiroso. Pois eu disse que o negócio dos professores é ensinar 
a felicidade. Acontece que eu não conheço nenhuma criança que concorde com isto. Se elas já tivessem aprendido as 
lições da política, me acusariam de porta-voz da classe dominante. Pois, como todos sabem, mas ninguém tem coragem 
de dizer, toda escola tem uma classe dominante e uma classe dominada: a primeira, formada por professores e adminis-
tradores, e que detém o monopólio do saber, e a segunda, formada pelos alunos, que detém o monopólio da ignorância, 
e que deve submeter o seu comportamento e o seu pensamento aos seus superiores, se desejam passar de ano.  

Basta contemplar os olhos amedrontados das crianças e os seus rostos cheios de ansiedade para compreender que 
a escola lhes traz sofrimento. O meu palpite é que, se se fizer uma pesquisa entre as crianças e os adolescentes sobre as 
suas experiências de alegria na escola, eles terão muito que falar sobre a amizade e o companheirismo entre eles, mas 
pouquíssimas serão as referências à alegria de estudar, compreender e aprender. 

A classe dominante argumentará que o testemunho dos alunos não deve ser levado em consideração. Eles não 
sabem, ainda... Quem sabe são os professores e os administradores.  

Os métodos clássicos de tortura escolar como a palmatória e a vara já foram abolidos. Mas poderá haver sofrimento 
maior para uma criança ou um adolescente que ser forçado a mover-se numa floresta de informações que ele não 
consegue compreender, e que nenhuma relação parecem ter com sua vida?  

Compreende-se que, com o passar do tempo a inteligência se encolha por medo e horror diante dos desafios 
intelectuais, e que o aluno passe a se considerar como um burro. Quando a verdade é outra: a sua inteligência foi 
intimidada pelos professores e, por isto, ficou paralisada.  

Os técnicos em educação desenvolveram métodos de avaliar a aprendizagem e, a partir dos seus resultados, 
classificam os alunos. Mas ninguém jamais pensou em avaliar a alegria dos estudantes – mesmo porque não há métodos 
objetivos para tal. Porque a alegria é uma condição interior, uma experiência de riqueza e de liberdade de pensamentos 
e sentimentos. A educação, fascinada pelo conhecimento do mundo, esqueceu-se de que sua vocação é despertar o 
potencial único que jaz adormecido em cada estudante. Daí o paradoxo com que sempre nos defrontamos: quanto maior 
o conhecimento, menor a sabedoria.  

Vai aqui este pedido aos professores, pedido de alguém que sofre ao ver o rosto aflito das crianças, dos adolescentes: 
lembrem-se de que vocês são pastores da alegria, e que a sua responsabilidade primeira é definida por um rosto que lhes 
faz um pedido: “Por favor, me ajude a ser feliz...”. 

(Rubem Alves. A alegria de ensinar. São Paulo: ARS Poética Editora LTDA, 1994. Com adaptações.)  
 

01 
Considerando as ideias do texto é possível inferir que a escola está relacionada ao sofrimento dos alunos, pois: 
A) Geralmente, os depoimentos e as opiniões dos estudantes são ignorados pela escola. 
B) A escola atual reconhece e legitima a inteligência dos alunos num aglomerado de informações. 
C) Os professores, ou seja, a classe dominante, se interessam pelas refutações e anseios dos alunos. 
D) A escola se constitui num conjunto de práticas alheias às necessidades dos alunos e, assim, dificulta a ligação com a 

realidade. 
 
02 
Depreende-se do texto que a escola deverá: 
A) Paralisar e inibir a inteligência dos alunos. 
B) Vivificar métodos clássicos de flagelos escolares. 
C) Deter o monopólio do conhecimento e do saber. 
D) Estimular a capacidade e a satisfação de aprendizagem dos alunos. 
 
03 
No excerto “Os métodos clássicos de tortura escolar como a palmatória e a vara já foram abolidos.” (4º§), as expressões 
assinaladas podem ser substituídas, sem alteração semântica, por, respectivamente: 
A) Antigos e extintos. 
B) Comuns e excluídos. 
C) Inovadores e eficientes. 
D) Tradicionais e inusitados. 
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04 
No trecho “O meu palpite é que, se se fizer uma pesquisa entre as crianças e os adolescentes sobre as suas experiências 
de alegria na escola, eles terão muito que falar sobre a amizade e o companheirismo entre eles, mas pouquíssimas 
serão as referências à alegria de estudar, compreender e aprender.” (2º§), o sinal indicativo de crase foi empregado 
adequadamente. No entanto, tal fato NÃO ocorreu em: 
A) Às vezes, o saber é o único método contra a ignorância. 
B) Sua história é semelhante às que eu ouvia quando estudante. 
C) Cresço à medida que o conhecimento me faz mais responsável. 
D) A tarefa primordial do professor está relacionada à despertar conhecimento. 
 
05 
No fragmento “Mas ninguém jamais pensou em avaliar a alegria dos estudantes – mesmo porque não há métodos 
objetivos para tal.” (6º§), o termo destacado exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Tempo. 
C) Escolha. 
D) Negação. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06 
 

 

Águas de Março 
 

É pau, é pedra, é o fim do caminho 
É um resto de toco, é um pouco sozinho 
É um caco de vidro, é a vida, é o sol 
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol 
É peroba no campo, é o nó da madeira 
Caingá candeia, é o Matita Pereira 
É madeira de vento, tombo da ribanceira 
É o mistério profundo, é o queira ou não queira. 
 

É o vento vetando, é o fim da ladeira 
É a viga, é o vão, festa da cumeeira 
É a chuva chovendo, é conversa ribeira 
Das águas de março, é o fim da canseira 
É o pé, é o chão, é a marcha estradeira 
Passarinho na mão, pedra de atiradeira [...] 
 

O trecho da canção “Águas de Março”, uma obra famosa e marcante da MPB, se trata de um clássico da música 
brasileira composto por: 
A) Tom Jobim. 
B) Elis Regina. 
C) Gilberto Gil. 
D) Chico Buarque. 
 
07 
“O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou que a inflação esteja fora de controle no Brasil. Isso porque, segundo 
Guedes, o mundo inteiro está enfrentando uma alta de preços semelhante. O ministro também disse considerar que uma 
inflação entre 7% e 8% está ‘dentro do jogo’. O acumulado dos últimos 12 meses pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) é de 8,99%.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/23/guedes-nega-descontrole-da-inflacao-e-afirma-que-taxa-entre-7percent-
a-8percent-esta-dentro-do-jogo.ghtml. Acesso em: 23/08/2021.) 

São considerados reflexos da inflação, EXCETO: 
A) Empresas produzindo mais que as demandas. 
B) Aumento dos impostos para repor os gastos do governo. 
C) Desarranjo entre a oferta e a demanda por bens e serviços. 
D) Perda do poder de compra dos assalariados, se o índice inflacionário for maior que o aumento salarial. 
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08 
“Há 40 anos a ciência trava uma batalha contra um vírus que já fez mais de 35 milhões de vítimas no mundo todo: o vírus 
da Aids. Dos anos 90 pra cá, o tratamento avançou muito. Hoje é possível conviver com a doença sem transmitir o vírus, 
mas ainda não existe cura pra ela. Uma das apostas dos cientistas para a prevenção é o desenvolvimento de uma vacina 
que está sendo testada em oito países, inclusive no Brasil. A expectativa é grande: se funcionar, pode ser um marco, 
comparável à descoberta dos coquetéis anti-HIV, há mais de duas décadas.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/08/23/entenda-como-funciona-a-pesquisa-da-nova-vacina-contra-o-hiv.ghtml. Acesso 
em: 23/08/2021.) 

 

Sobre as vacinas, analise as afirmativas a seguir. 
I. Foi um recurso muito importante para acelerar o progresso da sociedade. 
II. A febre amarela, o sarampo, a tuberculose, a gripe, o rotavírus e a doença pneumocócica são evitáveis por meio de 

vacinas. 
III. Contêm partes enfraquecidas ou inativadas de um determinado organismo (antígeno), que desencadeia uma resposta 

imunitária do corpo. 
IV. Estimulam o sistema imunológico através de substâncias, pois, em contato com um determinado patógeno, nosso 

organismo estará protegido. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
 
09 
“A Receita Federal vai iniciar o pagamento do quarto lote de restituição para os declarantes que têm direito no mês de 
agosto de 2021. A restituição é o valor que muitas pessoas podem receber depois de fazer a sua declaração do Imposto 
de Renda.” 

(Disponível em: www.uol.com.br. Adaptado.) 
 

Quanto à Receita Federal, é INCORRETO afirmar que: 
A) Regula o controle aduaneiro. 
B) É subordinada ao Ministério da Economia. 
C) É responsável pela emissão de CPF (Cadastro Pessoa Física) e CNPJ (Cadastro Nacional Pessoa Jurídica). 
D) Administra os tributos de competência da União, excluindo os tributos de origem previdenciários, apenas. 
 
10 
“O Japão registrou o décimo segundo dia consecutivo de recorde na média de novos casos de Covid-19, na véspera dos 
Jogos Paralímpicos. O país registrou uma média de 22,4 mil novos infectados por dia na última semana, com um recorde 
diário de mais de 25 mil casos na sexta-feira (20/08/2021), causados pela variante Delta.” 

(Fonte: O Globo. Em 23/05/2021. Adaptado.) 
O Japão faz parte do continente: 
A) Asiático. 
B) Africano. 
C) Europeu. 
D) Americano. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11 
Considere que são verdadeiras as seguintes premissas: 
• Não está nublado no Paraná ou em Santa Catarina está ensolarado; 
• Se no Sul fez frio, então no Paraná está nublado; e, 
• Em Santa Catarina não está ensolarado. 
Conclui-se, então, que a seguinte premissa também é verdadeira: 
A) No Sul fez frio e no Paraná está nublado. 
B) Se no Sul não fez frio, então no Paraná está nublado. 
C) Se no Paraná está nublado, então em Santa Catarina não está ensolarado. 
D) Se em Santa Catarina não está ensolarado, então no Paraná está nublado. 
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A situação hipotética contextualiza as questões 12 e 13. Leia-a atentamente. 
 

“Durante um leilão de obras de arte, o lance inicial das obras leiloadas foi estipulado em R$ 850,00 e, a cada vez que algum 
participante levantasse sua plaqueta de participação (ação chamada de lance), o preço da obra seria elevado em R$ 75,00.” 
 

12 
Qual é a relação matemática que descreve o preço “P” da obra em função ao número de vezes “x” que alguém fez um 
lance? 
A) P(x) = 775x 
B) P(x) = 925x 
C) P(x) = 75x + 850 
D) P(x) = 75 + 850x 
 
13 
Se Adalberto quiser comprar uma obra desse leilão pelo preço máximo de R$ 3.450,00, qual será o número total 
máximo de lances efetuados para que ele consiga comprá-la? 
A) 32 
B) 33 
C) 34 
D) 35 
 
14 
Uma professora de matemática aplicou uma avaliação e constatou que as melhores notas foram:  
• Aluno A: 7,5 pontos; 
• Aluno B: 7,8 pontos; 
• Aluno C: 8,2 pontos; 
• Aluno D: 8,7 pontos; e, 
• Aluno E: 9,3 pontos. 
Com a intenção de motivar todos os seus alunos a se esforçarem mais, a professora de matemática decidiu sortear 
entre esses 5 alunos melhor avaliados, 2 para receberem uma medalha de desempenho. Com base nessas informações, 
a probabilidade de que a soma das notas dos alunos sorteados não seja superior a 16 pontos está compreendida entre: 
A) 0% e 25% 
B) 25% e 45% 
C) 45% e 70% 
D) 70% e 100% 
 
15 
Em uma instituição de Ensino Fundamental há 135 alunos matriculados no segundo ano, que serão divididos entre as 
turmas de cada uma das seguintes professoras: Ana, com 15 anos de experiência; Bia, com 18 anos de experiência; e, 
Carmem, com 12 anos de experiência. Caso cada professora receba em sua turma um número de alunos diretamente 
proporcional ao seu tempo de experiência, quantos alunos Bia terá a mais que Carmem? 
A) 9 
B) 12 
C) 15 
D) 18 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
16 
Um banco de dados é uma coleção de dados inter-relacionados representando informações sobre um domínio 
específico; em outras palavras, sempre que existir o agrupamento de informações que se relacionam entre si tem-se 
um banco de dados. Sobre banco de dados e SGBD, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Um SGDB deve possuir recursos para a recuperação de dados. 
B) A modelagem conceitual depende do Sistema de Gerenciamiento do Banco de Dados (SGBD).  
C) A modelagem lógica depende do tipo de Sistema de Gerenciamiento do Banco de Dados (SGBD).  
D) Um SGBD mantém não apenas o Banco de Dados, mas também definição e descrição das estruturas e restrições 

(catálogo – metadados). 
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17 
O MSDOS é um sistema operacional responsável pela comunicação entre usuário e computador; o DOS utiliza uma 
linguagem própria denominada linguagem de controle. Sobre a função do comando dir /s c, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Apresenta todos os parâmetros do comando dir. 
B) Lista o diretório organizando a visualização na horizontal.  
C) Exibe não só o conteúdo do diretório atual, como o conteúdo das suas pastas. 
D) Exibe diretório com pausas, quando a quantidade de arquivos for grande o suficiente para não ser exibida uma única 

vez na tela. 
 
18 
Sistema operacional é o conjunto de softwares que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de 
entrada e saída e dados de um microcomputador e seus periféricos. Diante do exposto, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Os sistemas em lotes (BATCH) não exigem interação do usuário, processando os dados em formato sequencial. 
B) Os sistemas de tempo real são desenvolvidos para execução de múltiplas tarefas, em que o tempo de resposta é 

predefinido. 
C) Os sistemas monoprogramáveis ou monotarefa se caracterizam por permitir que o processador, a memória e os 

periféricos fiquem dedicados a um único usuário (monousuário). 
D) O sistema operacional do tipo monolítico possui uma coleção de rotinas que não podem interagir com qualquer outra 

rotina, mesmo que cada uma possua interface bem definida em termos de parâmetros e resultados. 
 
19 
“Formado por um condutor metálico central (que representa o polo positivo) envolto por uma malha metálica (polo 
negativo) que são, evidentemente, separados por um dielétrico (um isolante, como polietileno ou teflon).” Trata-se de: 
A) Fibra óptica. 
B) Cabo coaxial. 
C) Par trançado sem blindagem. 
D) Par trançado com blindagem. 
 
20 
“Consequência da transmissão ser realizadas por meios físicos (fios, fibra óptica, ar etc.); consiste na perda gradual da 
potência do sinal ao longo do meio de transmissão.” A afirmativa define: 
A) Atenuação. 
B) Ruído térmico. 
C) Ruído impulsivo. 
D) Ruído de intermodulação. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
21 
Considere que o Município de Corbélia/PR tenha inscrito um cidadão em dívida ativa pelo não pagamento de determi-
nado tributo. Nesse caso, à luz do Direito Administrativo, o ato administrativo correspondente goza do atributo da:  
A) Autoexecutoriedade.  
B) Competência indelegável. 
C) Presunção relativa de veracidade. 
D) Presunção absoluta de legalidade. 
 
22 
No âmbito do Município de Corbélia/PR, nos termos do Código Tributário Municipal, o lançamento tributário e suas 
alterações serão comunicados aos contribuintes por qualquer uma das seguintes formas, EXCETO: 
A) Notificação pessoal direta. 
B) Edital afixado no Paço Municipal. 
C) Publicação no Diário Oficial da União. 
D) Via postal, por carta com aviso de recebimento. 
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23 
Em relação aos conhecimentos de noções de Direito Tributário, considerando que a taxa é tributo cobrado em face do 
exercício do poder de polícia ou da prestação de serviços públicos divisíveis, assinale, a seguir, a alternativa que 
possibilita a cobrança de taxa. 
A) Segurança pública. 
B) Iluminação pública. 
C) Combate a incêndio. 
D) Licenciamento de localização. 
 
24 
“O direito de a Fazenda Pública Municipal constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; ou da data em que se tornar 
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.” À luz da legislação 
do Município de Corbélia/PR, é possível afirmar que a assertiva apresentada é: 
A) Falsa, pois a decadência opera-se com três anos.  
B) Verdadeira e está prevista no Código Tributário do Município. 
C) Falsa, pois o prazo conta do quinto dia útil após o prazo do lançamento. 
D) Parcialmente verdadeira, porque o direito de constituir o crédito é imprescritível. 
 
25 
Considere que o Município de Corbélia/PR tenha anulado um auto de infração expedido no exercício do poder de 
polícia. Assim, sobre a invalidação dos atos administrativos, pode-se afirmar que, na anulação, ocorreu a extinção do 
ato por:  
A) Autotutela. 
B) Revogação. 
C) Caducidade. 
D) Contraposição.  
 
26 
Considere que determinada norma de poder de polícia do Município de Corbélia/PR confira à autoridade competente 
a escolha entre multar ou interditar um estabelecimento que descumpre determinada regra de vigilância sanitária. 
Nesse caso, ao aplicar a sanção, a autoridade estará imbuída do poder administrativo:  
A) Vinculado.  
B) Disciplinar. 
C) Hierárquico. 
D) Discricionário. 
 
27 
Considere que determinada autoridade tributária do Município de Corbélia/PR tenha aplicado uma multa ao dono de 
determinado comércio local sem que, contudo, a hipótese legal de sua aplicação houvesse ocorrido. Nesse caso, o ato 
administrativo padece do vício de: 
A) Conteúdo. 
B) Finalidade. 
C) Fundamento. 
D) Competência.  
 
28 
Determinado cidadão, preenchendo todos os requisitos legais, deu entrada no requerimento para concessão de licença 
especial para exercer o comércio ambulante de eletroeletrônicos no município de Corbélia/PR. Na qualidade de Agente 
Fiscal da Prefeitura e, ainda, considerando o disposto no Código de Posturas – Lei Ordinária nº 781, de 09 de agosto de 
2012, assinale a afirmativa correta. 
A) O vendedor ambulante não licenciado ficará sujeito à apreensão da mercadoria encontrada em seu poder.  
B) Ao vendedor ambulante licenciado é permitido o comércio de qualquer mercadoria ou objeto desde que seja lícito. 
C) A licença do vendedor ambulante será renovada automaticamente, desde que o vendedor não seja autuado ou 

multado nos últimos doze meses. 
D) O vendedor ambulante, licenciado ou não, somente terá as mercadorias apreendidas restituídas depois de efetuar o 

pagamento da multa a que estiver sujeito. 
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29 
Nos termos do Código de Limpeza Urbana, Lei Ordinária nº 999, de 14 de maio de 2018, os proprietários de imóveis 
urbanos, edificados ou não, lindeiros em via ou logradouros públicos, beneficiados ou não com meio-fio e/ou pavi-
mentação asfáltica, independentemente de notificação prévia, são obrigados a mantê-los limpos, capinados e 
drenados, respondendo, em qualquer situação, pela sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de 
qualquer natureza. NÃO se caracterizam como situações de mau estado de conservação de limpeza os imóveis:  
A) Que acumulem água empossada. 
B) Não edificados e cobertos com culturas temporárias bem conservadas e que respeitem o limite destinado às calçadas 

e passeios.  
C) Que estejam acumulando resíduos sólidos da classe I – resíduos perigosos, segundo a classificação contida na NBR 

10.004/2004 da ABNT. 
D) Que possuam ervas daninhas, matos, inço ou conjunto de plantas nocivas ao meio ambiente urbano em altura igual ou 

superior a sessenta centímetros. 
 
30 
De acordo com o Código de Obras do Município de Corbélia/PR, Lei Ordinária nº 175, de 02 de dezembro de 1988, “as 
portas de acesso às edificações, bem como as passagens ou corredores, devem ter largura suficiente para o escoamento 
dos compartimentos ou setores da edificação a que dão acesso: quando de uso privativo, a largura mínima será de 
________; e, quando de uso comum, a largura mínima será de _______. Já as edificações destinadas a garagens 
particulares individuais deverão atender, ainda, as seguintes disposições: largura útil mínima de _______; e, 
profundidade mínima de _______.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas 
anteriores. 
A) 0,80 m / 1,20 m / 2,50 m / 4,50 m  
B) 0,60 m / 1,00 m / 2,60 m / 4,80 m 
C) 0,70 m / 1,10 m / 2,40 m / 5,00 m 
D) 0,90 m / 1,50 m / 2,30 m / 4,00 m 
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INSTRUÇÕES 
 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente e de ponta grossa.  
2. Terá a sua prova anulada e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a realização da 

prova: retirar-se do recinto da prova sem a devida autorização; for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a 
execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; utilizar régua de cálculo, livros, 
máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, 
gravador, receptor e/ou pagers, e/ou comunicar com outro candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão 
digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo que o 
desligados. 

3. A prova objetiva de múltipla escolha terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do 
afastamento de candidato da sala de aplicação da prova. 

4. A fim de garantir a segurança e a integridade do Concurso Público, no dia da aplicação das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a aplicação das provas, outros procedimentos de vistoria. 

5. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D), sendo 
apenas uma resposta correta. 

6. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número correto de questões, se corresponde ao cargo a que o candidato está concorrendo, bem como se os dados 
constantes na Folha de Respostas (gabarito) 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. 

7. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes a seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever do candidato estar ciente das 
normas contidas neste Edital. 

8. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição do candidato ou em qualquer outro meio. 

9. O candidato somente poderá retirar-se 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. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação a sua Folha de 
Respostas (gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

10. 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 de Aplicação e pelo Coordenador 
da Unidade. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.consulplan.net, 
a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha (segunda-feira). 
- 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 (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- 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, 
à Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao 
Concurso Público. 




