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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um sonho de simplicidade 
 

Então, de repente, no meio dessa desarrumação feroz da vida urbana, dá na gente um sonho de simplicidade. Será 
um sonho vão? Detenho-me um instante, entre duas providências a tomar, para me fazer essa pergunta. Por que fumar 
tantos cigarros? Eles não me dão prazer algum; apenas me fazem falta. São uma necessidade que inventei. Por que beber 
uísque, por que procurar a voz de mulher na penumbra ou amigos no bar para dizer coisas vãs, brilhar um pouco, saber 
intrigas? 

A vida poderia ser mais simples. Precisamos de uma casa, comida, uma simples mulher, que mais? Que se possa 
andar limpo e não ter fome, nem sede, nem frio. Para que beber tanta coisa gelada? Antes eu tomava água fresca da 
talha, e a água era boa. E quando precisava de um pouco de evasão, meu trago de cachaça. 

Que restaurante ou boate me deu o prazer que tive na choupana daquele velho caboclo no Acre? A gente tinha ido pescar 
no rio, de noite. Puxamos a rede afundando os pés na lama, na noite escura, e isso era bom. Quando ficamos bem cansados, 
meio molhados, com frio, subimos a barranca, no meio do mato, e chegamos à choça de um velho seringueiro. Ele acendeu um 
fogo, esquentamos um pouco junto do fogo, depois me deitei numa grande rede branca – foi um carinho ao longo de todos os 
músculos cansados. E então ele me deu um pedaço de peixe moqueado e meia caneca de cachaça. Que prazer em comer 
aquele peixe, que calor bom em tomar aquela cachaça e ficar algum tempo a conversar, entre grilos e vozes distantes de animais 
noturnos. 

Mas para instaurar uma vida mais simples e sábia, então seria preciso ganhar a vida de outro jeito, não assim, nesse 
comércio de pequenas pilhas de palavras, esse ofício absurdo e vão de dizer coisas, dizer coisas… Seria preciso fazer algo 
de sólido e de singelo; tirar areia do rio, cortar lenha, lavrar a terra, algo de útil e concreto, que me fatigasse o corpo, mas 
deixasse a alma sossegada e limpa. 

Todo mundo, com certeza, tem de repente um sonho assim. É apenas um instante. O telefone toca. Um momento! 
Tiramos um lápis do bolso para tomar nota de um nome, um número… Para que tomar nota? Não precisamos tomar nota de 
nada, precisamos apenas viver – sem nome, nem número, fortes, doces, distraídos, bons, como os bois, as mangueiras e o 
ribeirão. 

(Conto Brasileiro. Contos, crônicas e poesias de autores brasileiros. Rubem Braga. Com adaptações.) 
 
01 
De acordo com as informações textuais, é possível depreender que o cronista: 
A) Idealiza um mundo prático, moderno e agitado. 
B) Deseja uma vida cheia de rotinas criadas involuntariamente. 
C) Imagina uma relação substancial do homem com a natureza.  
D) Estabelece uma conexão espiritual excessiva por meio de paixões. 
 
02 
Em “Mas para instaurar uma vida mais simples e sábia, então seria preciso ganhar a vida de outro jeito, não assim, nesse 
comércio de pequenas pilhas de palavras, esse ofício absurdo e vão de dizer coisas, dizer coisas…” (4º§), o trecho assinalado 
denota: 
A) Os valores supérfluos materializados pelos escritores. 
B) A relevância do emprego das palavras e suas recorrências. 
C) A conquista de quem consegue viver uma vida mais simples. 
D) O ponto de vista pejorativo que o cronista tem de seu trabalho. 
 
03 
“Seria preciso fazer algo de sólido e de singelo; tirar areia do rio, cortar lenha, lavrar a terra, algo de útil e concreto, que me 
fatigasse o corpo, mas deixasse a alma sossegada e limpa.” (4º§) A expressão assinalada anteriormente expressa ideia de: 
A) Motivo. 
B) Oposição. 
C) Finalidade. 
D) Comparação. 
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04 
No trecho “E quando precisava de um pouco de evasão, meu trago de cachaça.” (2º§), a palavra “evasão” significa: 
A) Fuga. 
B) Cautela. 
C) Fantasia. 
D) Inquietação. 
 
05 
No fragmento “Todo mundo, com certeza, tem de repente um sonho assim.” (5º§), a expressão destacada evidencia sentido 
de: 
A) Paradoxo. 
B) Refutação. 
C) Convicção. 
D) Celeridade. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06 
“De acordo com Dawisson Belém Lopes, professor de política internacional da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), o resultado das três últimas eleições presidenciais, ocorridas na América Latina, mostra a esquerda fortalecida, 
mas com a direita bastante significativa. ‘Isso leva a um continente que está fraturado, que realmente essa bipolarização, 
essa polarização não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno, no mínimo, continental, para não dizer mundial’.” 

(Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/06/11/interna_internacional,1275858/praentender-as-eleicoes-na-
america-latina-e-os-reflexos-no-brasil.shtml. Adaptado.) 

 

Na eleição peruana, segundo a Oficina Nacional de Processos Electorales (ONPE), órgão eleitoral do país similar ao TSE, 
o presidente eleito teve 50,19% dos votos válidos, contra 49,80% do adversário. É o atual presidente eleito no Peru: 
A) Pedro Castilho. 
B) Manuel Merino. 
C) Ollanta Humala. 
D) Alberto Fujimore. 
 
07 
“Cuba aprovou o Decreto nº 35 e regulamentou as telecomunicações e crimes cibernéticos. Essa é a primeira Lei aprovada na 
ilha relacionada a delitos cometidos na internet, que reconhece danos éticos e sociais da agressão digital. O texto entrou em 
vigência há uma semana e já se tornou motivo de polêmica nas redes sociais e meios de comunicação tradicionais que o 
denunciam como ‘lei da mordaça’.” 

(Disponível em: https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/71072/cuba-aprova-primeira-lei-contra-crimes-ciberneticos-veja-o-que-
isso-representa. Acesso em: 25/08/2021.) 

 

São consideradas características de Cuba, EXCETO: 
A) É uma ilha caribenha.  
B) Pertence à América Central. 
C) Tem como regime político o socialismo. 
D) Sua maior produção é restrita a produtos secundários. 
 
08 
“O Ministério de Minas e Energia anunciou que fará um programa com metas para redução do consumo de energia 
elétrica dos clientes residenciais e de pequenos comércios, que são atendidos pelas distribuidoras de energia elétrica. O 
programa não será obrigatório. Quem aderir, ganhará um bônus como descontos nas contas de luz.” 

(Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/governo-dara-desconto-na-conta-de-luz-de-quem-reduzir-consumo-de-energia-
25170653?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo. Acesso em: 25/08/2021.) 

 

Sobre os tipos de energia do Brasil, analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As hidrelétricas são responsáveis pela maior parte da produção de energia para consumo no país. 
(     ) Apesar dos grandes investimentos do governo, a energia eólica decresce gradativamente a cada ano. 
(     ) As termoelétricas são fundamentais na geração de energia do país, pois os seus custos de construção são reduzidos. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) V, F, F. 
C) V, V, F. 
D) V, V, V. 
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09 
“A plataforma de criptomoeda Poly Network informou que quase todos os US$ 610 milhões (R$ 3,2 bilhões) roubados este 
mês, em um dos maiores roubos de criptomoedas, foram devolvidos pela pessoa, ou pelas pessoas por trás do ataque. Em uma 
publicação no Twitter, a Poly Network afirmou que havia recuperado o controle de todos os ativos, exceto US$ 33 milhões da 
moeda estável Tether que haviam sido congelados pela empresa que a administra. A rede disse que estava conversando com 
a Tether para liberar esses fundos.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/08/24/plataforma-de-criptomoeda-diz-que-us-600-milhoes-
roubados-foram-devolvidos.ghtml. Acesso em: 25/08/2020. Adaptado.) 

 

Sobre as criptomoedas, analise as afirmativas a seguir. 
I. São moedas totalmente digitais.  
II. Têm como principais funções: servem como meio de troca, facilitando as transações comerciais; exercem reserva de 

valor, para a preservação do poder de compra no futuro; e, ajustam-se como unidade de conta. 
III. São emitidas pelos seus governos de origem. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) II e III. 
  
10 
Quanto ao período pré-cabralino no Brasil, é INCORRETO afirmar que: 
A) A língua tupi-guarani foi encontrada na maior parte do território. 
B) Os indígenas viviam em tribos, sendo o seu chefe político o cacique. 
C) As culturas eram bastante complexas com características e tradições próprias. 
D) Os indígenas, em contato com os portugueses, aderiram às condições propostas pelos colonizadores pois iriam angariar 

conhecimentos.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11 
Observe a sequência de figuras a seguir: 
 

 
 

Considerando que a mesma regra lógica é mantida na construção das próximas figuras, o número de pontos da figura 
7 é: 
A) 21 
B) 43 
C) 57 
D) 73 
 
12 
Um trapézio possui 8 metros de altura e as bases, em metros, são as raízes da equação x2 – 8,5x + 15 = 0. Assinale a 
alternativa que indica a área desse trapézio. 
A) 17 m2 
B) 34 m2 
C) 68 m2 
D) 136 m2 
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13 
Em uma determinada velocidade média, o carro de José percorre a distância entre duas cidades em 6 horas de viagem. 
Entretanto, o tempo de viagem pode ser reduzido para 5 horas, se a velocidade média aumentar em 20 km/h. Qual é a 
distância, em quilômetros, entre as duas cidades? 
A) 100 
B) 300 
C) 400 
D) 600 
 
14 
Uma fábrica de chinelos opera durante 9 horas por dia. Assuma que, diariamente, a sequência formada pelo número 
de chinelos produzidos em cada hora de operação segue uma progressão aritmética. Na primeira hora do dia, são 
produzidos 36 pares de chinelos e, em cada dia de operação, a fábrica produz 648 pares de chinelos no total. O número 
de chinelos produzidos a mais na segunda hora de operação nessa fábrica é: 
A) 9 
B) 12 
C) 18 
D) 24 
 
15 
Considere que determinada operação matemática β é dada por zβ = 2 – 7z em que z é um número inteiro qualquer. 
Assim, o valor da expressão 4β + (2β)β é dado por: 
A) 60 
B) 86 
C) –26 
D) –112 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
16 
Ao utilizar o Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, um usuário acionou, inadverti-
damente, as seguintes teclas: [Win (Tecla Windows) + CTRL + F4]. Dessa forma, uma ação foi executada; assinale-a. 
A) Abrir a Cortana no modo de escuta. 
B) Adicionar uma área de trabalho virtual. 
C) Fechar a área de trabalho virtual que está sendo usada. 
D) Alternar entre áreas de trabalho virtuais que foram criadas à direita. 
 
17 
Para alinhar um parágrafo à margem esquerda, em um documento editado pelo Microsoft Word 2013, Configuração 
Local, Idioma Português-Brasil, um usuário, ao fazer uso dos atalhos do teclado, deverá acionar as seguintes teclas:  
A) CTRL + P 
B) CTRL + Q 
C) CTRL + S 
D) CTRL + W                                                                                                
 
18 
“O _________________ ainda é um dos métodos mais usados para comunicação entre usuários da Internet, permitindo 
que sejam enviadas mensagens escritas para outras pessoas que estejam on-line, em qualquer local do mundo”. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Browser 
B) Navegador Edge 
C) Navegador Opera 
D) Correio eletrônico (e-mail) 
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19 
Para aplicar sublinhado dentro de uma célula, no Microsoft Excel 2016, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
um usuário poderá utilizar dois atalhos de teclado de teclado; assinale-os. 
A) CTRL + Z; CTRL + 2                                                                                                
B) CTRL + T; CTRL + 3 
C) CTRL + S; CTRL + 4 
D) CTRL + W; CTRL + 5 
 
20 
Sobre comunicação de dados, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A transmissão assíncrona ocorre caractere a caractere. 
B) Uma transmissão síncrona é feita por blocos de caracteres.   
C) Banda larga é o método de comunicação analógica que utiliza uma banda de grande largura. 
D) Banda passante é o método de comunicação em que o sinal que transporta as informações é colocado diretamente no 

cabo em sua forma digital sem modulação.                                                                                            
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
21 
Apesar do surgimento e da implementação de novas tecnologias em processos organizacionais, a exemplo da gestão 
de documentos, ainda hoje é considerável o volume de documentos em meio físico que as organizações, públicas ou 
privadas, precisam gerenciar em seu dia a dia. A execução de processos internos e externos produz documentações de 
natureza e classificação diversa que precisam ser arquivados fisicamente, sobretudo, para uma posterior utilização. 
São consideradas finalidades básicas do arquivo físico, EXCETO: 
A) Possibilitar o acesso às informações contidas nos documentos. 
B) Resguardar a identidade social de uma instituição ou grupo de indivíduos. 
C) Reduzir o custo e a utilização de espaços de armazenagem, além da redução de papel. 
D) Auxiliar a administração na tomada de decisão, constituindo-se em base do conhecimento. 
 
22 
A comunicação é um processo essencial para todo e qualquer tipo de organização, tendo em vista a sua contribuição 
para o estabelecimento das relações interpessoais e, sobretudo, para que os diversos processos possam ocorrer de 
maneira eficiente; contudo, é essencial que a comunicação possa ocorrer sem a existência de barreiras que possam 
prejudicar o seu correto funcionamento. São exemplos de barreiras ao processo de comunicação, EXCETO:  
A) Pressa ou urgência. 
B) Emoção ou conflito. 
C) Dificuldade com o idioma. 
D) Inexistência de ruídos e interferências. 
 
23 
Para que as organizações consigam executar plenamente as suas atividades, alcançado os resultados esperados a partir da 
utilização eficiente dos recursos disponíveis, é necessário que um conjunto de atividades funcione de forma permanente e 
coordenada. Este conjunto de atividades é conhecido como processo administrativo, sendo composto por quatro funções. 
Em relação às funções administrativas, classifique-as em: 1. Planejar; 2. Organizar; 3. Dirigir; e, 4. Controlar.  
(     ) Função administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho para assegurar que os objetivos organizacionais e 

os planos estabelecidos para alcançá-los sejam realizados. 
(     ) Processo de assumir tarefas, alocar recursos e arranjar atividades coordenadas para implementar planos. 
(     ) Função administrativa que define os objetivos e decide sobre os recursos e tarefas necessárias para alcançá-los 

adequadamente. 
(     ) Processo de conduzir as atividades das pessoas que atuam na organização a rumos estabelecidos previamente.  
A sequência está correta em 
A) 3, 4, 1, 2 
B) 4, 2, 1, 3 
C) 1, 3, 2, 4 
D) 2, 4, 3, 1 
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24 
As organizações podem ter em seus quadros pessoas que detêm estilos de liderança bastante peculiares, a exemplo daquelas 
que são extremamente comunicativas, que encorajam a participação de pessoas e se preocupam igualmente com o trabalho 
em grupo. Líderes assim funcionam como facilitadores, que orientam o grupo, conduzindo-os na definição de problemas e 
de soluções. Essas características descritas são típicas de qual estilo de liderança? 
A) Liberal. 
B) Autocrático. 
C) Participativo. 
D) Democrático. 
 
25 
A Política Nacional de Arquivos Públicos enumera uma série de normatizações importantes para a eficiência dos procedimentos 
inerentes à gestão documental, como os relacionados à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Os documentos 
públicos possuem uma classificação própria, com base na legislação, que auxilia na sua organização e seu posterior arquiva-
mento. Sobre a identificação de documentos públicos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Documentos permanentes: os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser 

definitivamente preservados. 
(     ) Documentos intermediários: aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam a sua eliminação ou o recolhimento para guarda permanente. 
(     ) Documentos correntes: aqueles já acondicionados no arquivo morto, mas, que em determinadas circunstâncias, 

necessitam de alguma consulta. 
(     ) Documentos inativos: aqueles arquivados há mais de dez anos, sem nenhuma demanda por sua consulta, devendo 

ser encaminhados para a eliminação. 
A sequência está correta em 
A) F, V, V, F. 
B) V, V, F, F. 
C) F, F, V, V. 
D) V, F, F, V. 
 
26 
Para dar suporte às inúmeras atividades e aos diversos procedimentos internos no âmbito da administração pública, os 
servidores necessitam lidar com uma série de documentos com funções e regras distintas. Conhecer a finalidade de cada um 
destes documentos, bem como as regras inerentes à sua utilização e as formas de redação, é de suma importância para dar 
maior agilidade ao processo de comunicação interna e externa na esfera pública. Considerando a classificação dos diferentes 
tipos de documentos oficiais, assinale a alternativa correta. 
A) Telegrama: tipo de comunicação ainda bastante utilizada pela administração pública e com baixo custo; por isso, aplicada 

na comunicação com o público em geral.  
B) Memorando: modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Trata-se de uma forma 

de comunicação eminentemente interna. 
C) Ofício: ato administrativo interno, pelo qual o responsável por órgãos, repartições ou serviços, expede determinações 

gerais a seus subordinados, dando instruções sobre a execução de leis e de serviços. 
D) Requerimento: modalidade de comunicação oficial, expedida para e pelas autoridades, exceto Ministros de Estado. 

Tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais e também particulares pelos órgãos da Administração Pública 
entre si. 

 
27 
É fato que as pessoas precisam estar sempre motivadas para um melhor desempenho de suas atribuições, dentro ou fora 
no contexto organizacional. Para um melhor entendimento sobre a motivação e o seu respectivo impacto nas relações 
humanas, diversas teorias surgiram, sendo uma das mais conhecidas e aplicadas – a teoria da hierarquia das necessidades. 
Pessoas que se motivam por meio de trabalhos desafiadores, com diversidade e autonomia, com participação nas decisões 
e através do crescimento profissional, possuem o seguinte tipo de necessidade motivacional: 
A) Estima. 
B) Social. 
C) Fisiológica. 
D) Autorrealização. 
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28 
O ponto de partida para que as organizações consigam atingir os seus objetivos e metas, conquistar novos clientes e 
aumentar a satisfação de seus consumidores é através do estabelecimento de relações humanas harmônicas e saudáveis no 
ambiente interno. Quando a organização propicia aos seus colaboradores um ótimo clima organizacional, os resultados 
positivos são diversos e alcançados em um curto espaço de tempo. São considerados indícios de que as relações humanas 
em uma organização podem estar prejudicadas, EXCETO: 
A) Atritos e fofocas. 
B) Maior rotatividade de pessoal. 
C) Ampliação da carteira de clientes. 
D) Degradação da imagem da empresa. 
 
29 
Manter a integridade física e emocional dos trabalhadores trata-se de um pressuposto que deve ser priorizado por toda e 
qualquer organização; para tanto, é necessário que as normas de segurança no ambiente de trabalho sejam aplicadas e, 
ainda, que a organização desenvolva cursos e treinamentos para que todos os seus colaboradores possam ter conhecimento 
deste importante conjunto de regulamentações, que contribuem para um local de trabalho seguro e saudável. Assinale, a 
seguir, os agentes que, devido à sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos 
à saúde do trabalhador:  
A) Ruído, calor e frio são exemplos de agentes mecânicos. 
B) Bactérias, fungos e vírus são exemplos de agentes físicos. 
C) Poeiras minerais, gases e vapores são exemplos de agentes químicos. 
D) Iluminação e armazenamentos inadequados são exemplos de agentes biológicos. 
 
30 
A administração pública brasileira é regida por um conjunto de premissas que funcionam como um verdadeiro alicerce para 
a sustentação de todo o arcabouço de atividades desempenhadas pelo Estado. Estes princípios orientam a atuação da 
administração pública e são condicionantes à validade dos atos administrativos. Conforme o Art. 37 da Constituição Federal 
de 1988, “o princípio que buscará da administração o tratamento igualitário que deve ser dado aos seus administrados para 
que tenham isonomia entre si” denomina-se: 
A) Eficiência. 
B) Legalidade. 
C) Razoabilidade. 
D) Impessoalidade. 
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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. 




