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CARGO: AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Uma certeza já tenho para o ano que entra: me tornarei 
mais burro. À medida que os anos passam, minha capacidade 
de adaptação à realidade se torna menor. Brinco chamando 
de burrice, porque a questão é mais profunda. Sou da geração 
que está com 60 anos. É quase impossível acompanhar o 
mundo. Já nem sei quantas reformas ortográficas ocorreram 
durante meu tempo de vida. Foram algumas, e eu teria me 
adaptado, se não houvesse exceções em todas elas. Caem 
acentos, mas em alguns casos permanecem. Hífens sobrevi-
vem. E assim por diante. Já me conformei, nunca mais escre-
verei de maneira tão perfeita quanto antes.  

Também aposto, e isso já é uma certeza, que surgirão 
inovações tecnológicas que não observarei. Gente, sou da 
época da máquina de escrever. Não tenho saudades, o com-
putador é mais prático. Mas tudo faz tanta coisa, que já não 
sei como me virar. São programas e mais programas capazes 
de resolver minha vida, se eu soubesse lidar com eles. Basi-
camente, continuo usando a máquina para escrever textos, 
enviar e-mails. Há mais ou menos 30 anos, quando o com-
putador doméstico começou a ser usado no país, eu me or-
gulhava de ser um precursor. Entre meus amigos, fui o pri-
meiro a comprar um. Hoje, surge uma novidade por minuto. 
Mas eu sonho com um celular que faça e receba ligações, 
apenas isso. Um computador que sirva para criar e enviar 
textos, não mais. Aparelhos simples, em que eu possa mexer 
sem correr o risco de danos cerebrais.  

Mas o mundo caminha noutra direção – e isso não é 
uma aposta. É uma certeza. Conto os dias para o lançamento 
do robô doméstico. Vai chegar, e não falta muito. As grandes 
montadoras do Japão estão de olho nesse mercado. Há anos 
apostam no produto. Já cheguei a ver um que serve cafezi-
nho, em Tóquio. Alguns robôs específicos já fritam ham-
búrgueres. Há um aspirador de pó robotizado. Pensa-se em 
“cuidadores”, que acompanhem e deem medicação a pes-
soas doentes.  

Entre minha dificuldade para acompanhar toda essa 
tecnologia e as surpresas que ela oferecerá, fica a última 
aposta. Há alguns anos, numa conferência no Japão, conheci 
o trabalho de um gênio que tentava criar robôs capazes de 
agir em grupo e de reagir ao meio ambiente. Mas... isso não 
é mais ou menos o que somos? Não se tratará, de fato, de 
uma nova espécie? Tudo isso me assusta um pouco, afinal 
somos nós que decidiremos como usar a revolução tecnoló-
gica em larga escala.  

(Walcyr Carrasco. Revista Época. Em: dezembro de 2013. Adaptado.) 

 
Questão 01 
“Uma certeza já tenho para o ano que entra: me tornarei 
mais burro.” (1º§) Nessa frase, a palavra “burro” significa: 
A) Besta. 
B) Rígido. 
C) Indolente. 
D) Ignorante. 
E) Intransigente. 

Questão 02 
Considerando que as figuras de linguagem são formas de 
expressão plurissignificativas, ou seja, quando empregadas, 
elas possibilitam uma interpretação que vai além do sentido 
original, a figura de linguagem denominada “prosopopeia” 
está exemplificada em: 
A) “Tudo isso me assusta um pouco, [...]” (4º§) 
B) “Entre meus amigos, fui o primeiro a comprar um.” (2º§) 
C) “Conto os dias para o lançamento do robô doméstico.” 

(3º§) 
D) “Caem acentos, mas em alguns casos permanecem. Hífens 

sobrevivem.” (1º§) 
E) “Também aposto, e isso já é uma certeza, que surgirão 

inovações tecnológicas que não observarei.” (2º§) 
 

Questão 03 
O tema “inovações tecnológicas” é assunto da crônica em 
questão porque o autor: 
A) Admite o valor, no entanto não acompanha a celeridade 

com que elas ocorrem. 
B) Usufrui, porém não tem condições financeiras para acom-

panhar as alternâncias. 
C) Recebe a missão de alertar seus leitores sobre os dissabo-

res da vida causados pelas redes sociais. 
D) Acredita que a existência desse fato pode gerar problemas 

concebendo adultos angustiados e desesperançosos. 
E) Considerando que é um fato natural, mas admite que as 

pessoas estão se tornando demasiadamente automáticas. 
 

Questão 04 
“Há mais ou menos 30 anos, quando o computador domés-
tico começou a ser usado no país, eu me orgulhava de ser 
um precursor.” (2º§) A articulação das orações do período 
expressa uma ideia de: 
A) Tempo. 
B) Condição. 
C) Contraste. 
D) Finalidade. 
E) Acrescentamento. 
 

Questão 05 
Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO per-
tence à classe gramatical dos demais. 
A) “robô doméstico” (3º§) 
B) “pessoas doentes” (3º§) 
C) “Aparelhos simples” (2º§) 
D) “grandes montadoras” (3º§) 
E) “novidade por minuto” (2º§) 
 

Questão 06 
Em todas as frases abaixo, transcritas do texto, as formas 
verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 
A) “Hoje, surge uma novidade por minuto.” (2º§) 
B) “Não tenho saudades, o computador é mais prático.” (2º§) 
C) “Mas o mundo caminha noutra direção – e isso não é uma 

aposta.” (3º§) 
D) “Brinco chamando de burrice, porque a questão é mais 

profunda.” (1º§) 
E) “Já me conformei, nunca mais escreverei de maneira tão 

perfeita quanto antes.” (1º§) 
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Questão 07 
As afirmativas seguintes podem ser inferidas na leitura do 
texto, EXCETO: 
A) A sociedade consumista prioriza o “ter” em detrimento do 

“ser”. 
B) Nos últimos anos, é notável o grande avanço tecnológico 

em vários segmentos.  
C) A capacidade de adaptação existe quando é possível se 

adequar bem a novas situações. 
D) A revolução tecnológica tem como principal característica a 

interação entre o mundo real e o digital. 
E) Um dos maiores fatores que implica na rejeição da tec-

nologia é o fato de a interação não ter sido realizada mais 
precocemente. 

 

Questão 08 
Em “Há mais ou menos 30 anos, quando o computador do-
méstico começou a ser usado no país, eu me orgulhava de 
ser um precursor.” (2º§), a palavra destacada pode ser subs-
tituída, evitando-se a perda semântica, por: 
A) Pioneiro; iniciador. 
B) Arcaico; conservador. 
C) Atual; contemporâneo. 
D) Conservador; retrógrado. 
E) Empreendedor; radicalista. 
 

Questão 09 
“À medida que os anos passam, minha capacidade de adap-
tação à realidade se torna menor.” (1º§) A oração destacada 
anteriormente evidencia ideia de: 
A) Contraste. 
B) Alternância. 
C) Possibilidade. 
D) Conformidade. 
E) Proporcionalidade. 
 

Questão 10 
Considerando que a conotação é o lugar em que ecoam as 
experiências culturais da comunidade de uma língua, na 
medida em que o uso da expressão e palavras revela juízo 
de valor de maneira marcante, identifique, a seguir, o 
emprego da linguagem conotativa, preservando o contexto. 
A) “Sou da geração que está com 60 anos.” (1º§) 
B) “Alguns robôs específicos já fritam hambúrgueres.” (3º§) 
C) “Mas tudo faz tanta coisa, que já não sei como me virar.” 

(2º§) 
D) “Um computador que sirva para criar e enviar textos, não 

mais.” (2º§) 
E) “Já me conformei, nunca mais escreverei de maneira tão 

perfeita quanto antes.” (1º§) 
 

 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
DE RONDÔNIA 
 

Questão 11 
 

Rondônia registra aumento de 42%  
nas exportações em 2022 

 

As exportações do estado de Rondônia registraram o valor 
de U$ 2.140 bilhões de dólares, entre os meses de janeiro a 
outubro de 2022. Estes valores representam o aumento de 
cerca de 42% no volume de exportações, comparado com o 
mesmo período do ano anterior, que registrou um fluxo de 
U$ 1.507 bilhões de dólares, de acordo com o sistema para 
Consultas e Extração de dados do comércio exterior brasi-
leiro – Comex Stat do Governo Federal. 

(Disponível em: https://rondonia.ro.gov.br/rondonia-registra-aumento-de-
42-nas-exportacoes-em-2022. Acesso em: 17/11/2022.) 

 

Em relação às exportações de alimentos em Rondônia, ana-
lise as afirmativas a seguir. 
I. A China é considerada um dos parceiros comerciais do es-

tado, considerando a exportação de produtos como carnes 
bovinas, sementes, minérios e algodão. 

II. Sementes e frutos oleaginosos, cereais, estanho e diversos 
minérios são exportados para a Espanha. 

III. A exploração de madeira e a exploração de borracha são 
as principais atividades do extrativismo vegetal no estado. 

IV. As principais exportações de Rondônia em 2020 foram: 
carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, soja, ma-
deira, carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas 
ou congeladas, matérias brutas de animais, produtos de 
indústria de transformação e estanho. 

V. O estado de Rondônia se tornou o maior exportador de 
ouro de forma legalizada, sendo extraído das embarcações 
do tipo “dragas”, utilizadas em garimpo no leito do rio Ma-
deira, em Porto Velho. 

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

Questão 12 
Sobre os aspectos da população do estado de Rondônia é 
INCORRETO inferir que: 
A) O estado possui 52 municípios, sendo que a capital e a 

cidade mais populosa é Porto Velho. 
B) O primeiro grande movimento migratório ocorreu com os 

nordestinos, em virtude da grande seca. 
C) É considerado o terceiro maior contingente populacional 

da região Norte, atrás somente do Pará e do Amazonas. 
D) Possui grande diversidade cultural; as tradições indígenas 

têm grande influência no estado, assim como os coloni-
zadores portugueses. 

E) Rondônia, apesar de sua proximidade com a Bolívia, não 
promove integração nacional, embora possua várias em-
presas em que proprietários, sócios ou diretores são es-
trangeiros. 
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Questão 13 
O estado de Rondônia possui regiões intermediárias e regi-
ões geográficas imediatas. São consideradas regiões geo-
gráficas imediatas, EXCETO: 
A) Jaru. 
B) Cacoal. 
C) Vilhena. 
D) Arquimedes. 
E) Seringueiras. 
 

Questão 14 
Em relação aos aspectos físicos do estado de Rondônia, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Sua maior porção do território estadual localiza-se no 

Planalto Sul-Amazônico, uma das porções do Planalto 
Central brasileiro. 

(     ) O relevo é caracterizado por planícies costeiras a oeste, 
depressões e pequenos planaltos ao norte e planalto a 
sudeste. 

(     ) A floresta Amazônica é a cobertura predominante do 
estado. 

(     ) O ponto mais elevado está localizado na serra dos Pacaás, 
cuja altitude é de, aproximadamente 1.226 metros. 

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

Questão 15 
A expansão da fronteira agrícola em Rondônia foi determi-
nante para o desenvolvimento agropecuário. Os fluxos mi-
gratórios de agricultores se intensificaram a partir da década 
de 1970, sobretudo das regiões Sul e Sudeste. A composição 
do PIB de Rondônia é: agropecuária: 20,4%; indústria: 14,6%; 
serviços: 65%. 

(Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/economia-
rondonia.htm. Acesso em: 09/ 01/2023.) 

 

Fazem parte da cultura agrícola de Rondônia, EXCETO: 
A) Uva. 
B) Soja. 
C) Cacau. 
D) Feijão. 
E) Mandioca. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 

Questão 16 
Os benefícios eventuais constituem um direito social legal-
mente assegurado aos cidadãos brasileiros no âmbito da pro-
teção social básica, conforme preconiza o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Previstos desde 1993 pela Lei Orgâ-
nica de Assistência Social (LOAS), se inscrevem no rol de provi-
são procedente da gestão municipal e estadual da política de 
assistência social, cuja responsabilidade de sua regulação fica-
ram a cargo dos respectivos conselhos. 

(BOVOLENTA, 2011, p. 366.) 
  

Considerando a Lei nº 8.742/1993 (LOAS), sobre a impor-
tância do Benefício de Prestação Continuada (BPC), assi-
nale a afirmativa INCORRETA. 
A) Compete à União responder pela sua concessão e manu-

tenção. 
B) Deve ser revisto a cada dois anos para avaliação da conti-

nuidade das condições que lhe deram origem. 
C) A condição de acolhimento em instituições de longa per-

manência requer rever/reavaliar o direito do idoso ou da 
pessoa com deficiência. 

D) Compete ao órgão da Administração Pública Federal, res-
ponsável pela coordenação da Política Nacional de Assis-
tência Social, prover recursos para o seu pagamento. 

E) Trata-se da garantia de um salário mínimo mensal à pes-
soa com deficiência e ao idoso com sessenta e cinco anos 
ou mais que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

 

Questão 17 
Em relação à Lei nº 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A vigilância socioassistencial é um dos seus objetivos. 
B) A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, 

é Política de Seguridade Social não contributiva. 
C) A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de 

danos e à prevenção da incidência de riscos, é uma de suas 
diretrizes. 

D) A universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas, é um dos seus princípios. 

E) Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de 
Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a 
divulgação da identidade visual do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). 

 

Questão 18 
Considerando que a Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o 
Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências, é instru-
mento de consolidação e ampliação de direitos, e tem como 
propósito assegurar cidadania plena àqueles com idade 
igual ou superior a sessenta anos, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A inobservância das normas de prevenção importará em 

responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos 
da lei. 

II. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade com-
petente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha 
testemunhado ou de que tenha conhecimento. 

III. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua pro-
teção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação 
vigente. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) II e III, apenas. 
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Questão 19  
Considerando a Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sis-
tema de garantia de direitos da criança e do adolescente 
vítima ou testemunha de violência e altera o ECA e do De-
creto nº 6.949/2009, que promulga a Convenção Interna-
cional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ana-
lise as afirmativas a seguir. 
I. A escuta especializada e o depoimento especial serão re-

alizados em local apropriado e acolhedor, com infraes-
trutura e espaço físico que garantam a privacidade da cri-
ança ou do adolescente vítima ou testemunha de violên-
cia. 

II. Escuta especializada é o procedimento de entrevista 
sobre situação de violência com criança ou adolescente 
perante órgão da rede de proteção, limitado o relato 
estritamente ao necessário para o cumprimento de sua 
finalidade. 

III. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedi-
mentos de longo prazo de natureza física, mental, inte-
lectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdades de condições com as demais 
pessoas. 

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

Questão 20 
Nos termos da Norma Operacional Básica da Assistência 
Social (NOB – SUAS) nº 33/2012, a Política de Assistência 
Social se organiza sob a forma de sistema denominado 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A assistência 
social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, 
prevenir a incidência de riscos sociais. Podemos afirmar 
que esse sistema público não contributivo é também: 
A) Centralizado e universal. 
B) Descentralizado e privado. 
C) Centralizado e participativo. 
D) Descentralizado e participativo. 
E) Descentralizado e não participativo. 

 
Questão 21 
A Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclu-
são da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com De-
ficiência), é destinada a assegurar e a promover, em condi-
ções de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência. Podemos afir-
mar que, nesse sentido, visa: 
A) Restrição de participação. 
B) Inclusão social e cidadania. 
C) Bem-estar social e pleno emprego. 
D) Inclusão social por meio de práticas nocivas. 
E) Inclusão social e a tutela por meio da aprendizagem eco-

nômica. 

 

Questão 22  
Considerando o Decreto nº 20.786/2016, que institui o Código 
de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de 
Rondônia e do Decreto nº 26.429/2021, que dispõe sobre o 
Regimento Interno da Secretaria de Estado da Assistência e do 
Desenvolvimento Social (SEAS), assinale a afirmativa INCOR-
RETA. 
A) O servidor não se valerá de sua função para obter qual-

quer tipo de vantagem. 
B) O servidor não utilizará bens ou recursos públicos, huma-

nos ou materiais, para fins pessoais, particulares, políti-
cos ou partidários.  

C) A SEAS tem como escopo fortalecer os vínculos familia-
res, como meio de promoção de uma sociedade justa, 
fraterna e igualitária. 

D) A SEAS tem como escopo reduzir as desigualdades sociais 
por meio de políticas públicas, que promovam o acesso a 
melhores condições de desenvolvimento humano, social 
e familiar. 

E) A SEAS tem como escopo reduzir a descentralização polí-
tico-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, e comando único das ações em cada es-
fera de governo. 

 

Questão 23 
O crescente movimento em defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes e a CF/1988 contribuíram para embasar a elabo-
ração do (ECA), aprovado em 1990. Crianças e adolescentes 
passam a ser sujeitos de direitos, a contar com uma Política de 
Proteção Integral e com prioridade absoluta. O ECA foi um 
marco no fortalecimento desta visão sobre este segmento na 
legislação e na sociedade brasileira. 

(CASTRO; MACEDO, 2019.) 
 

Considerando a Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É atribuição do Conselho Tutelar encaminhar à autori-

dade judiciária os casos de sua competência. 
B) A criança e o adolescente com deficiência serão atendi-

dos, sem discriminação ou segregação, em suas necessi-
dades gerais de saúde e específicas de habilitação e rea-
bilitação. 

C) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e 
à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públi-
cas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sa-
dio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

D) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos funda-
mentais. 

E) O Serviço de Assistência ao Menor (SAM) existe no intuito 
de reeducar e proteger os menores carentes e infratores 
durante a internação, decretada ou mantida pela autori-
dade judiciária, não poderá ser cumprida em estabeleci-
mento prisional. 
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Questão 24 
Analise os artigos extraídos da Lei nº 8.069/1990 (ECA). 
Art. 2º “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pes-
soa até doze anos de idade _____________, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade.” 
Art. 3º “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
_______________ de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilida-
des, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dig-
nidade.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencial-
mente os artigos anteriores. 
A) completos / proteção parcial 
B) completos / proteção residual 
C) incompletos / proteção parcial 
D) incompletos / proteção integral 
E) completos / diferença econômica 
 

Questão 25 
Considerando a Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasi-
leira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência), para assegurar e promover condi-
ções de igualdade e, nesse contexto, cabendo ao Poder 
Público assegurar às pessoas com deficiência o pleno exer-
cício de seus direitos básicos, assinale a afirmativa INCOR-
RETA. 
A) A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de 

benefícios decorrentes de ação afirmativa. 
B) É dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da 
pessoa com deficiência. 

C) Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá ne-
nhuma espécie de discriminação. 

D) Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se barreiras 
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento 
que limite ou impeça a participação social da pessoa.  

E) A pessoa com deficiência tem direito a receber atendi-
mento prioritário, sobretudo com a finalidade de adoção 
de medidas para compensar perda ou limitação funcio-
nal, buscando o desenvolvimento de aptidões, a iden-
tificação e a caracterização socioeconômica. 

 

Questão 26 
Considerando que os Serviços de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade oferecem atendimento às famílias e indi-
víduos que se encontram em situação de abandono, ameaça 
ou violação de direitos, referente a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009), pode-
mos afirmar que o Serviço de Acolhimento Institucional se dá 
nas seguintes modalidades, EXCETO: 
A) Casa-Lar. 
B) Casa de Passagem. 
C) Família Acolhedora.  
D) Abrigo Institucional. 
E) Residência Inclusiva. 

Questão 27 
Sobre a Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) A avaliação da deficiência, quando necessária, será bi-

opsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 
funções e nas estruturas do corpo. 

(     ) A avaliação da deficiência, quando necessária, será bio-
psicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará a limitação no desempe-
nho de atividades.  

(     ) Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se barrei-
ras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços 
públicos e privados abertos ao público ou de uso cole-
tivo. 

Está correto o que se afirma em 
A) F, F, F. 
B) V, V, F. 
C) V, F, V. 
D) F, V, V. 
E) V, V, V. 
 

Questão 28 
Referente à Tipificação Nacional de Serviços Socioassisten-
ciais (Resolução nº 109/2009), marque V para as afirmati-
vas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Compõem os Serviços de Proteção Social Básica o Ser-

viço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 
PAIF. 

(     ) Compõem os Serviços de Proteção Social Básica o Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

(     ) Compõem os Serviços de Proteção Social Básica o Ser-
viço Especializado em Abordagem Social. 

(     ) Compõe os Serviços de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade o Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua. 

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

Questão 29 
Considere que os Serviços de Proteção Social Básica têm 
como objetivo apoiar as famílias e os indivíduos na amplia-
ção de sua proteção social. Sobre a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009), con-
siste no trabalho social com famílias, de caráter continu-
ado, com a finalidade de fortalecer a sua função protetiva, 
prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso 
e usufruto de direitos, bem como contribuir na melhoria de 
sua qualidade de vida, trata-se do serviço de:  
A) Acolhimento em República. 
B) Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
C) Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
D) Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.  
E) Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indiví-

duos – PAEFI. 
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Questão 30 
Considerando a Lei Complementar nº 68 – Regime Jurídico 
dos Servidores do Estado de Rondônia, analise as afirmati-
vas a seguir. 
I. Os cargos públicos de provimento efetivo serão orga-

nizados em grupos ocupacionais. 
II. A primeira investidura em cargo de provimento efetivo de-

penderá de prévia habilitação em concurso público, obe-
decida a ordem de classificação e o prazo de validade. 

III. A nomeação é a forma originária de provimento dos car-
gos públicos. 

IV. A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da pu-
blicação do ato de nomeação, prorrogável por mais de 
trinta dias, a requerimento do interessado. 

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

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 31 
Ao editar um texto, fazendo uso do Microsoft Word 2010, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, determinado 
usuário deverá acionar o comando Visualizar a Impressão. 
Uma das formas mais rápidas é usar um atalho de teclado; 
assinale-o. 
A) [CTRL + F2] 
B) [CTRL + F6] 
C) [CTRL + F3] 
D) [CTRL + F4] 
E) [CTRL + F5] 
 

Questão 32 
Considerando o Windows 10, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, sobre o recurso Economia de Bateria, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. É uma novidade do Windows 10 que está disponível em 

todas as versões e em qualquer dispositivo. 
II. É ligado, automaticamente, pelo Windows, quando a car-

ga da bateria fica abaixo de 20%, mas que pode ser ati-
vado pelo usuário, quando notar que o dispositivo está 
consumindo muita bateria. 

III. Conserva a energia da bateria (e, logo, estende sua du-
ração), regulando as atividades em segundo plano e as 
configurações de hardware. 

IV. A redução do brilho de tela é padrão, não sendo permi-
tido alterá-la. 

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

Questão 33 
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma Por-
tuguês-Brasil, com a nova interface apresentada, os menus 
e barras de ferramentas foram substituídos por um con-
junto de ferramentas chamado “Faixa de opções”. Todos os 
comandos do Microsoft Word 2010 estão dentro da Faixa 
de opções, em suas Guias, Grupos e respectivos Botões de 
comando. Na edição de um texto, um recurso muito inte-
ressante, é empregar o Localizar texto ou então o Substituir 
texto, caso seja necessário encontrar uma palavra, frase 
etc. e/ou substituí-la por outra. Assinale, a seguir, a Guia e 
Grupo na qual estão localizados tais comandos. 
A) Guia: Inserir; Grupo: Exibir. 
B) Guia: Edição; Grupo: Edição. 
C) Guia: Exibição; Grupo: Inserir. 
D) Guia: Referência; Grupo: Editar.                                                                                               
E) Guia: Página Inicial; Grupo: Edição.  
 

Questão 34 
No Sistema Operacional Linux, existem três permissões bá-
sicas que se aplicam a “dono”, “grupo” e “outros usuários”. 
Essas permissões admitem leitura, gravação e execução, 
em arquivos, diretórios – cada uma de uma forma. Para 
que seja possível ver as permissões a um arquivo/diretório, 
é possível empregar o seguinte comando: 
A) id 
B) cd 
C) chfn                                                                                                
D) ls–la 
E) dir –p 
 

Questão 35 

Em um computador, com tela touchscreen (toque na tela 
ou tela sensível ao toque), com o Sistema Operacional Win-
dows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, caso 
seja necessário mostrar os comandos disponíveis em um 
aplicativo no modo de tela inteira, um atalho de teclado, 
com o uso da tecla Win (tecla logotipo do Windows), po-
derá ser utilizado. Trata-se de [Tecla Win + ____]: 
A) T 
B) U 
C) V 
D) X 
E) Z 
 

Questão 36  
Sobre os conceitos de administração pública direta e indi-
reta, centralizada e descentralizada, assinale a afirmativa 
correta. 
A) A administração centralizada pode ser direta ou indireta.  
B) A administração indireta é uma descentralização admi-

nistrativa. 
C) A descentralização política é um exemplo de administra-

ção indireta. 
D) A delegação de serviços ao particular é forma de admi-

nistração direta. 
E) A administração indireta é uma espécie de descentraliza-

ção por colaboração. 



 

 

      
                                                      8 

        

CARGO: AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS         
– TIPO 1 – BRANCA (T) 

CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEAS/RO 

 

Questão 37 
Considerando noções de organização administrativa e as 
regras constitucionais aplicáveis à administração pública, é 
correto afirmar que a Secretaria de Estado da Assistência e 
do Desenvolvimento Social – SEAS/RO  
A) remunera seus agentes públicos por subsídio; já que estes 

são empregados públicos. 
B) é um órgão público da administração direta; logo, integra 

a estrutura do próprio ente federativo. 
C) possui quadro próprio de servidores; portanto, pode defi-

nir a remuneração desses agentes por Portaria. 
D) passará a ter personalidade jurídica de direito privado, se 

for transformada em autarquia de assistência social.  
E) subdivide-se em departamentos internos que podem se 

constituir de órgãos subalternos ou entidades adminis-
trativas. 

 

Questão 38 
Considere que o Secretário de Estado da Assistência e do 
Desenvolvimento Social – SEAS/RO tenha expedido uma 
Ordem de Serviço, destinada aos servidores da Gerência de 
Gestão de Pessoas. Quanto ao tema noções de atos admi-
nistrativos, é correto afirmar que a Ordem de Serviço 
A) é um ato administrativo; logo, um de seus requisitos de 

validade é a competência. 
B) sendo um ato geral, sua validade depende de homologa-

ção pelo Governador do Estado. 
C) classifica-se como ato disciplinar, já que, se não cumprida, 

gera sanção aos servidores públicos. 
D) classifica-se como ato individual, já que foi emanado de 

uma única autoridade administrativa. 
E) é um termo que pertence à terminologia de empresas 

privadas, logo, o referido ato deveria ser um decreto.  
 

Questão 39 
Sobre noções de atos administrativos, considere que o 
Governador do Estado expediu um Decreto regulamen-
tando uma lei estadual. Quanto ao Decreto, assinale a afir-
mativa correta. 
A) O referido ato possui o atributo da presunção de legitimi-

dade. 
B) Sendo um ato administrativo classificado como impera-

tivo, seu desfazimento depende de lei.  
C) A operatividade do ato depende de ordem judicial, carac-

terística que se denomina executoriedade. 
D) O poder extroverso está presente no referido ato, já que 

é característica de todos os atos enunciativos.  
E) A lei estadual só pode ser regulamentada pela própria As-

sembleia Legislativa, que detém o poder normativo. 
 

Questão 40 
Uma interdição de um restaurante, realizada pela Vigilân-
cia Sanitária, por descumprimento de regras fundamentais 
de segurança alimentar, classifica-se como ato administra-
tivo 
A) geral, externo, composto.  
B) ablativo, simples, interno. 
C) simples, externo, individual. 
D) de gestão, geral, discricionário.  
E) interno, complexo, imperativo. 

Questão 41 
Considere um ato administrativo de apreensão de merca-
doria, fora do prazo de validade, em um supermercado, re-
alizada pelo órgão público competente. É correto afirmar 
que referido ato emana do poder administrativo 
A) de polícia e pode ser anulado pelo Poder Judiciário. 
B) regulamentar e pode ser revogado a qualquer tempo. 
C) disciplinar e não pode ser suspenso pelo Poder Legislativo. 
D) discricionário e não pode ser anulado pelo Poder Judiciário.  
E) vinculado e depende do juízo de oportunidade e conve-

niência. 
 

Questão 42 
Considerando conhecimentos gerais sobre licitações, assinale 
a afirmativa correta. 
A) A inexigibilidade decorre de situação de inviabilidade de 

competição. 
B) A dispensa de licitação é obrigatória nos casos de emer-

gência e calamidade. 
C) O princípio da padronização exige aplicação da modalida-

de licitatória mais complexa. 
D) Convite é a modalidade cabível quando não for possível a 

dispensa ou a inexigibilidade.  
E) O princípio do julgamento objetivo independe da aplica-

ção das normas do edital licitatório. 
 

Questão 43 
Sobre Controle da Administração Pública, considerando um 
ato administrativo ilegal emanado de Secretário Estadual, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Revogação é forma de exercício do controle jurisdicional.  
B) O controle parlamentar permite a revogação do referido 

ato. 
C) A convalidação deve ocorrer se o ato for praticado a menos 

de cinco anos.  
D) O controle administrativo permite o exercício do poder 

de autotutela. 
E) A anulação do ato só pode der feita pelo próprio Secre-

tário Estadual. 
 

Questão 44 
Sobre Responsabilidade Civil do Estado, considere que um 
motorista da Secretaria Municipal de Porto Velho, en-
quanto transitava por uma rua em Ji-Paraná, dirigindo 
carro oficial, causou danos ao veículo conduzido por Élcio, 
servidor público estadual. Buscando ressarcimento pelos 
prejuízos sofridos, Élcio deve propor ação de indenização 
contra o/a 
A) motorista, pessoa física responsável pelos danos. 
B) município de Porto Velho, pessoa jurídica de direito público. 
C) município de Ji-Paraná, local onde ocorreu o dano ao veí-

culo. 
D) estado de Rondônia, visto que Élcio é servidor público es-

tadual. 
E) secretaria Municipal de Porto Velho, órgão a que o moto-

rista estava vinculado. 
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Questão 45 
Considere que determinado governante brasileiro tenha 
negado asilo político a um indivíduo, sem que houvesse 
razões jurídicas para tal conduta. Neste caso, referida au-
toridade pública ofendeu:  
A) Princípio básico da administração pública brasileira. 
B) Objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. 
C) Princípio constitucional que rege as relações internacio-

nais do Brasil. 
D) Direito fundamental garantido exclusivamente aos brasi-

leiros naturalizados. 
E) Objetivo constitucional ligado aos direitos sociais de bra-

sileiros e estrangeiros. 
 

Questão 46 
A Associação Alpha, regularmente constituída e em funci-
onamento há mais de dois anos no estado de Rondônia, 
teve suas atividades suspensas por determinação do Poder 
Judiciário. Neste caso, para ter validade, a referida decisão 
judicial: 
A) Depende de trânsito em julgado, assim como a dissolução 

compulsória da associação também depende do trânsito 
em julgado da decisão judicial. 

B) Independe de trânsito em julgado, ao contrário da disso-
lução compulsória da associação que depende do trân-
sito em julgado da decisão judicial. 

C) Depende de trânsito em julgado, ao contrário da dissolu-
ção compulsória da associação que independe do trân-
sito em julgado da decisão judicial. 

D) Independe de trânsito em julgado, assim como a dissolu-
ção compulsória da associação também independe do 
trânsito em julgado da decisão judicial. 

E) Depende de trânsito em julgado em primeira instância, ao 
contrário da dissolução compulsória da associação que 
depende do trânsito em julgado em segunda instância. 

 

Questão 47 
Se Mévio ocupa o cargo efetivo de Agente Administrativo 
na Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvi-
mento Social – SEAS/RO, ao se aposentar naquele cargo, 
cumulativamente ao recebimento dos proventos, Mévio 
poderá ocupar um cargo de: 
A) Policial Federal em Ji-Paraná. 
B) Agente Administrativo em outro estado da federação.  
C) Professor em uma escola pública do estado de Rondônia. 
D) Professor na rede pública municipal ou estadual de ensino. 
E) Diretor em uma escola particular na cidade de Porto Velho. 
 

Questão 48  
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de ato 
administrativo da espécie negocial. 
A) Multa de trânsito por excesso de velocidade.  
B) Demissão por descumprimento de dever funcional. 
C) Apreensão de mercadoria vencida em uma padaria. 
D) Licença para funcionamento de estabelecimento comercial. 
E) Desapropriação de imóvel particular para fins de interesse 

público. 
 

Questão 49 
Em relação à Lei nº 13.019/2014, sobre o Procedimento de 
Manifestação de Interesse Social, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O procedimento dispensa convocação por meio de cha-

mamento público. 
B) Os prazos e regras do procedimento observarão regula-

mento geral editado pelo Presidente da República. 
C) A proposição de manifestação impede a entidade de par-

ticipar de eventual chamamento público subsequente. 
D) É obrigatória a indicação prévia da viabilidade, dos cus-

tos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pre-
tendida. 

E) A proposta de manifestação a ser encaminhada à Admi-
nistração Pública deve vir com a indicação do interesse 
público envolvido. 

 

Questão 50  
Um ato emanado por autoridade pública competente, po-
rém visando alcançar objetivo não previsto na lei, incorre 
em abuso de poder da espécie 
A) desvio de poder. 
B) excesso de poder.  
C) desvio de atribuição. 
D) abuso de autoridade. 
E) excesso de competência. 
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PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

➢ A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação do tipo dissertativo sobre tema da 
atualidade que será avaliado na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos. 

➢ A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, de 
tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 

➢ A Prova Discursiva terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. Sob pena de perda de 1,0 (um) 
ponto a cada linha abaixo do limite mínimo exigido. As linhas que excederem o limite máximo serão desconsideradas para 
fins de pontuação. 

➢ O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, 
de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado (...), bem como no caso de identificação 
em local indevido. 

➢ Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 21 pontos 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de 
desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportu-
namente publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 9 pontos 

Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir: 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular. 
4. Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação 
pronominal. 8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OS ERROS TEXTUAIS OBEDECERÃO AOS CRITÉRIOS A SEGUIR: 

Número de erros Pontuação 

Nenhum 9,00 

De 1 a 5 8,40 

De 6 a 10 7,80 

De 11 a 15 7,20 

De 16 a 20 6,60 

De 21 a 25 6,00 

De 26 a 30 5,40 

De 31 a 35 4,80 

De 36 a 40 4,20 

De 41 a 45 3,60 

De 46 a 50 3,00 

De 51 a 55 2,40 

De 56 a 60 1,80 

De 61 a 65 1,20 

De 66 a 70 0,60 

Acima de 70 0,00 

OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

1. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, 
excetuando-se preposições, conjunções e artigos.  

2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Prova Discursiva. 
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Texto I 
 

Inverno deve expor fragilidades de forças russas, e testará resistência da Ucrânia na guerra 
 

A poucos dias de completar oito meses, a invasão russa na Ucrânia passa por um de seus momentos mais complexos. De 
um lado, os ucranianos tentam ampliar a retomada de terras ocupadas pelos russos. De outro, Moscou lança ataques diretos 
contra a infraestrutura civil e reforça as linhas de combate para frear a contraofensiva de Kiev. Dois movimentos que dão sinais 
dos objetivos em uma das etapas mais difíceis da guerra: a chegada do inverno no Hemisfério Norte. 

(Por: Filipe Barini, 21/10/2022. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/10/inverno-deve-expor-fragilidades-de-forcas-russas-e-
testara-resistencia-da-ucrania-na-guerra.ghtml.) 

 
Texto II 
 

Guerra na Ucrânia: os possíveis riscos para a economia global e do Brasil caso o conflito se prolongue 
 

A guerra na Ucrânia entrou em seu quinto mês sem sinal de que caminhe para uma solução e segue com reflexos negativos 
na economia global e no comércio entre as nações. A tendência de juros altos também tem alterado todo o fluxo de recursos 
no mercado financeiro. 

Neste domingo (26/6), enquanto o G7 (grupo das sete maiores economias do mundo) se reúne na Alemanha, a Rússia lançou 
novos ataques com mísseis contra a Ucrânia. 

A capital ucraniana Kyiv foi bombardeada. Uma pessoa morreu depois que um prédio residencial foi atingido e parcialmente 
reduzido a escombros. 

O prefeito de Kyiv, Vitaliy Klitschko, chamou os ataques, ocorridos no dia de abertura da cúpula do G7 e antes da reunião 
da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar ocidental) de uma “tentativa de intimidar os ucranianos”. 

(Jiane Carvalho. De São Paulo para a BBC News Brasil. 26 junho 2022. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61930676.) 

 
Texto III 
 

Em uma visita descrita como histórica pela imprensa americana e por figuras como a líder democrata Nancy Pelosi, o 
presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esteve nesta quarta-feira (21/12), em Washington D.C., nos Estados Unidos, onde 
se reuniu com o presidente americano, Joe Biden, e discursou no Congresso. 

Os parlamentares americanos ovacionaram Zelensky durante o discurso, no qual o ucraniano afirmou que a ajuda financeira e 
militar que os EUA vêm fornecendo não são “caridade”, mas um investimento na segurança global. 

“O dinheiro de vocês não é caridade”, disse Zelensky. 
“É um investimento na segurança global e na democracia, com o qual lidamos da forma mais responsável possível”, continuou, 

acrescentando que os americanos poderiam “acelerar nossa vitória.” 
(Disponível em:  https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/adolescentes-e-jovens-brasileiros-estao-mais-otimistas-quanto-ao-futuro-do-

que-os-adultos /.) 

Texto IV 
Mãos dadas 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 
 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 
Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 
Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 
Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 
a vida presente. 

(In: ANDRADE, C. D. Sentimento do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.) 

 
Considerando os textos apresentados, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

“A guerra entre a necessidade humana global e local em meio à disputa de poderes”. 
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CARGO: AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS         
– TIPO 1 – BRANCA (T) 
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INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com a respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda 
que terapêuticos) e similares etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos e 1 (uma) prova discursiva 
na forma de desenvolvimento de uma redação do tipo dissertativo sobre tema da atualidade. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) e na Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva) estão corretos. Caso os dados estejam 
incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal 
ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos) horas para todas as funções. Este período abrange a 
assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e na Folha de Texto Definitivo (Prova 
Discursiva). 

7. 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 Respostas 
(Gabarito) e a Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

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

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente decorridas 90 (minutos) horas do início de realização das provas; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 15h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

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




