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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto I para responder às questões de 01 a 04. 
 

O impacto da educação previdenciária na aposentadoria 
 

Baixos níveis de educação financeira têm grande 

implicação para o contexto da aposentadoria, tanto no que 

diz respeito ao regime geral da previdência social quanto no 

que concerne ao sistema de previdência complementar. 

O envelhecimento da população, decorrente da queda 

nas taxas de fecundidade, terá como consequência uma 

proporção cada vez menor de trabalhadores ativos por 

aposentados nos próximos anos. 

Assim, a tendência é de que a responsabilidade pela 

aposentadoria seja em parte transferida do Estado para os 

indivíduos. 

A educação financeira e a educação previdenciária não 

estão dissociadas, visto que a educação previdenciária é 

uma vertente da financeira. 

Diante da preocupação com a economia e a qualidade 

de vida como um todo, entendemos que a educação 

previdenciária é fundamental para o desenvolvimento do 

sistema de previdência e formação de poupança de longo 

prazo. 

Seria de extrema importância que as ações de educação 

financeira e previdenciária providas por instituições 

governamentais tivessem início o mais cedo possível e fossem 

mantidas ao longo da vida. [...] 

A educação previdenciária tornou-se fundamental na 

sociedade brasileira, visto que influencia diretamente as 

decisões econômicas dos indivíduos e das famílias. 
(Rafael Laynes Bassil – Membro do Conselho Deliberativo da OABPrev-

PR. Disponível em: http://www.oabprev-pr.org.br/noticias-

detail.php?id=760&tit=artigo-o-impacto-da-educacao-previdenciaria-

na-aposentadoria. Acesso em: 30/05/2018. Adaptado.) 

 

Questão 01 
O termo destacado em “Baixos níveis de educação financeira 

têm grande implicação para o contexto da aposentadoria, 

[...]” (1º§) foi empregado com o mesmo significado em: 

A) Aquele homem tem implicação neste processo. 

B) Esta é a implicação deste projeto para a melhoria das 

relações sociais.  

C) Detiveram-no sem provas suficientes sobre a sua 

implicação no evento citado. 

D) Sua possível implicação no projeto apresentado será uma 

prova de sua competência.  

E) Minha implicação com aquela senhora deve-se ao fato de 

que seu trabalho na empresa não tem sido satisfatório. 

 

 

 

Questão 02 
De acordo com o autor do texto, a sociedade brasileira: 

A) Está passando por um acelerado processo de 

envelhecimento sem que propostas de ações com 

resultados satisfatórios e reais sejam apresentadas. 

B) Tem demonstrado um nível insatisfatório de progresso 

educacional de uma forma geral, fato que tem agravado 

ao longo dos anos a preocupação com o futuro da 

população. 

C) Apresenta determinadas peculiaridades que direcionam 

para o fato de que ela deve ter, como um elemento 

essencial para assuntos relacionados à economia, a 

educação previdenciária.  

D) Finalizou um processo de transformação por meio da 

educação financeira e previdenciária de modo que 

projetos e pesquisas concernentes ao contexto da 

aposentadoria foram aplicados com soluções reais e 

satisfatórias. 

E) Vive um momento definitivo na história em que é 

necessário restringir e eliminar o consumo para que a 

formação de uma poupança de longo prazo seja uma 

realidade diante de um cenário atual que é contrário a 

tais atitudes.  

 

Questão 03 
Diante da principal questão apresentada no texto, avalie os 

excertos destacados a seguir e aponte os que apresentam 

indicação de ação que objetiva contribuir para a resolução 

de problemas relacionados ao assunto.  

I. “Baixos níveis de educação financeira têm grande 

implicação para o contexto da aposentadoria, [...]”(1º§) 

II. “Assim, a tendência é de que a responsabilidade pela 

aposentadoria seja em parte transferida do Estado para 

os indivíduos.”(3º§) 

III. “O envelhecimento da população, decorrente da queda 

nas taxas de fecundidade, terá como consequência uma 

proporção cada vez menor de trabalhadores ativos por 

aposentados nos próximos anos.”(2º§) 

IV. “Seria de extrema importância que as ações de educação 

financeira e previdenciária providas por instituições 

governamentais tivessem início o mais cedo possível e 

fossem mantidas ao longo da vida. [...]”(6º§) 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) IV. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I, II e III. 

E) II, III e IV. 
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Questão 04 
De acordo com as ideias apresentadas no texto em relação 
aos termos citados “educação financeira e educação 
previdenciária” é correto afirmar que: 
A) Os termos citados representam, na prática, um conceito 

único com um mesmo propósito.  
B) Ocorre uma contraposição positiva entre educação 

financeira e educação previdenciária. 
C) Devido à associação entre eles, é possível reconhecer a 

existência de determinada interdependência entre um e 
outro.  

D) Tanto a educação financeira quanto a previdenciária são 
assuntos importantes que devem ser, por isso mesmo, 
estudados e analisados de forma independente um do 
outro.  

E) A associação existente entre educação financeira e 
educação previdenciária de que trata o texto deve-se ao 
fato de que ambas são base para educação de uma forma 
geral.  

 
Texto II para responder às questões 05 e 06. 
 

Podemos citar como bons exemplos de educação 
financeira as ações que geram economia de água e energia. 
Você ajuda o planeta e isso reflete diretamente no seu bolso. 
Assim como o hábito de manter orçamento pessoal e 
doméstico (controle sobre receitas e despesas), de conferir 
extratos e demonstrativos bancários, leitura prévia de 
contratos e condições de garantia, valorização da ética nas 
questões financeiras e a prática de falar sobre o assunto em 
família, visando compartilhar informações, decisões e 
comprometimento. Atitudes simples que ajudam a aliviar o 
orçamento. 

Por tudo isso, educação financeira deve ser vista como 
um conjunto de hábitos saudáveis que contribuem para 
melhorar a situação, o proveito e as perspectivas financeiras 
das pessoas. O consumo consciente e responsável ajuda a 
proporcionar prazeres no presente e segurança para o 
futuro. Saber dosar adequadamente o quanto deve ser gasto 
hoje e o quanto deve ser poupado e investido em previdência, 
proporcionando equilíbrio a essas necessidades, é uma das 
maiores demonstrações de educação financeira que uma 
pessoa pode dar a si mesma. 
(Álvaro Modernell. Disponível em: http://sebraeprevidencia.com.br/wp-

content/uploads/2014/01/Cartilha-Educacao_Previdenciaria.pdf. 
 Acesso em: julho de 2019.) 

 

Questão 05 
A forma verbal destacada em “[...] as ações que geram 
economia de água e energia.”(1º§) exige o mesmo tipo de 
complemento que o grifado em:   
A) “[...] que contribuem para melhorar a situação, [...]” 
B) “[...] ajuda a proporcionar prazeres no presente [...]” 
C) “Atitudes simples que ajudam a aliviar o orçamento.” 
D) “[...] é uma das maiores demonstrações de educação 

financeira [...]” 
E) “Podemos citar como bons exemplos de educação 

financeira as ações [...]” 

Questão 06 
Como forma de aproximação entre leitor e enunciador, o 
grau de formalismo do discurso deve ser considerado 
demonstrando, muitas vezes, certo grau de intimidade. Tal 
recurso pode ser observado em:  
A) “[...] leitura prévia de contratos e condições de garantia, 

[...]” 
B) “Você ajuda o planeta e isso reflete diretamente no seu 

bolso.” 
C) “Podemos citar como bons exemplos de educação 

financeira [...]” 
D) “O consumo consciente e responsável ajuda a 

proporcionar prazeres [...]” 
E) “[...] educação financeira deve ser vista como um 

conjunto de hábitos saudáveis [...]” 
 

Questão 07 
Pode-se indicar como algumas das principais características 
da redação oficial: 
A) Prolixidade, coesão e coerência.  
B) Pessoalidade, formalidade e padronização. 
C) Impessoalidade, prolixidade e objetividade. 
D) Concisão, objetividade, coesão e coerência. 
E) Uso da norma padrão da língua portuguesa, subjetividade 

e concisão. 
 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 08 
Sobre os critérios de aposentadoria definidos pela 
Constituição, analise as afirmativas. 
I. Aos servidores titulares de cargos efetivos dos entes 

federativos, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial. 

II. Se integral, os proventos de aposentadoria e as pensões, 
por ocasião de sua concessão, poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo 
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão. 

III. Os servidores, se professor, poderão requerer a 
aposentadoria de forma voluntária, desde que cumprido 
tempo mínimo de oito anos de efetivo exercício no 
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria. 

IV. É possível a adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria nos casos de 
servidores que exerçam a cumulação de cargos, desde 
que com jornadas compatíveis. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.  
B) III. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) III e IV. 
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Questão 09 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Foz do Iguaçu, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, com duração de três anos de efetivo exercício 
no cargo, durante o qual sua adaptabilidade e capacidade 
para o desempenho da função serão objeto de avaliação 
obrigatória e permanente. Sobre o período do estágio 
probatório, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado de ofício. 
B) A aprovação do servidor, no estágio probatório, será 

declarada através de ato do Prefeito Municipal. 
C) O servidor que possuir tempo de serviço em outro cargo 

público fica dispensado do cumprimento do estágio 
probatório no novo cargo.  

D) Ao servidor exonerado pela não aprovação em estágio 
probatório será devida indenização de aviso prévio, 
correspondente a trinta dias da remuneração. 

E) No caso específico dos professores, além da produtividade, 
assiduidade, disciplina, idoneidade moral, conduta ética, 
estes devem demonstrar o domínio metodológico e de 
conteúdos. 

 

Questão 10 
O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Foz do 
Iguaçu define diversos meios para provimento dos cargos 
públicos. Diante disto, assinale a afirmativa correta.  
A) Readmissão é o reingresso de ex-funcionário exonerado, 

a seu pedido, de cargo de provimento efetivo, atendido o 
interesse do serviço público. 

B) Recondução é o retorno do servidor público estável ao 
cargo anteriormente ocupado, quando inabilitado em 
perícia médica oficial relativo a outro cargo de provimento 
efetivo. 

C) Nomeação é o ato de investidura do servidor em cargo 
público e poderá ser feito em caráter efetivo, quando 
decorrente da aprovação em concurso público ou 
processo seletivo. 

D) Quando declarada a reversão do servidor aposentado, 
este deverá entrar em exercício no prazo de cinco dias 
úteis, a partir da data de publicação do ato, para 
provimento no cargo. 

E) Para o provimento em cargo público por readaptação é 
necessário que o servidor apresente laudo médico oficial, 
no qual discrimine as atividades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 11 
A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre 
regras legais para a organização e funcionamento dos 
regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e dá outras providências. De acordo com a 
norma, assinale a alternativa correta. 
A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

publicarão, até sessenta dias após o encerramento de 
cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário 
da receita e despesa previdenciárias acumuladas no 
exercício financeiro em curso. 

B) Os regimes próprios de previdência terão financiamento 
mediante recursos provenientes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições 
do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, 
para os seus respectivos regimes. 

C) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
bem como os segurados civil e militar, ativo, inativo e dos 
pensionistas são responsáveis pela cobertura de eventuais 
insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, 
decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. 

D) É assegurado o pleno acesso dos segurados às 
informações relativas à gestão do regime e participação 
de representantes dos servidores públicos e dos militares 
que ainda estão ativos, nos colegiados e instâncias de 
decisão em que os seus interesses sejam objeto de 
discussão e deliberação. 

E) O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar 
dos Estados e do Distrito Federal filiado a regime próprio 
de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade 
de outro ente da federação, com ou sem ônus para o 
cessionário, ficará vinculado ao regime do ente tomador 
do serviço. 

 

Questão 12 
Nos termos da Carta Magna de 1988, assinale a alternativa 
correta com relação à estabilidade do servido público. 
A) O servidor público estável só perderá o cargo a partir da 

decisão de segundo grau que determine a exoneração. 
B) Como condição para a aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação pessoal de comportamento por 
comissão instituída para essa finalidade. 

C) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da 
vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem.  

D) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade, sem remunera-
ção até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

E) O processo administrativo de exoneração do servidor, no 
qual seja assegurada ampla defesa, torna a decisão 
definitiva e irrecorrível em qualquer grau de instância e 
Poder. 
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Questão 13 
A Constituição traz um rol de diversos direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visão a 
melhoria de sua condição social. Considerando estes direitos, 
aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público, EXCETO: 
A) Salário-família. 
B) Salário mínimo. 
C) Proibição de diferença de salários. 
D) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 
E) Remuneração do serviço extraordinário superior. 

 
Questão 14 
São beneficiários do Programa de Previdência do Município 
de Foz do Iguaçu, EXCETO: 
A) Na condição de segurados os servidores inativos que 

recebam proventos do Município.  
B) Na condição de dependentes dos segurados o filho de 

qualquer condição que tenha até dezoito anos ou que 
seja inválido ou incapaz nos termos da lei.  

C) Na condição de dependentes dos segurados o divorciado 
ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de 
pensão alimentícia estabelecida judicialmente.  

D) Inexistindo os dependentes o segurado poderá promover 
a inscrição do irmão solteiro, sem renda própria, que 
comprove dependência econômica do servidor e os 
requisitos estabelecidos por lei. 

E) Incluem-se na condição de segurados os servidores 
municipais ativos, titulares de cargos efetivos dos 
Poderes Executivo e Legislativo que se encontrem à 
disposição, cedidos ou em disponibilidade. 

 
Questão 15 
A concessão dos benefícios previdenciários previstos no 
Programa de Previdência do Município de Foz do Iguaçu 
somente será deferida àqueles que estiverem regularmente 
inscritos no Órgão Gestor do Regime Próprio de Previdência 
Municipal. O Programa de Previdência do Regime Próprio 
de Foz do Iguaçu compreenderá os seguintes benefícios: 
A) O segurado será aposentado, compulsoriamente, aos 

setenta anos de idade, com provento integral. 
B) O rol doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas 

em lei, é meramente enumerativo, estando a configuração 
sujeita à avaliação médica. 

C) O salário-maternidade será devido à servidora gestante 
ou parturiente, em gozo da licença maternidade, por 
prazo não superior a cento e oitenta dias consecutivos. 

D) A pensão por morte que será concedida ao conjunto dos 
dependentes do segurado, quando do seu falecimento, 
contar da data do requerimento, quando requerida até 
noventa dias depois deste. 

E) O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de 
readaptação para exercício do seu cargo, ficará à 
disposição do Município, recebendo seus proventos, até 
que a enfermidade deixe de existir. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 16 
No que tange a noções de Administração Pública e noções 
de Direito financeiro e orçamentário, considerando que a 
lei orçamentária anual, quanto ao conteúdo, é um ato 
administrativo, pode-se afirmar que: 
A) Goza do atributo da imperatividade. 
B) Goza de presunção absoluta de legitimidade. 
C) Depende do Poder Judiciário para sua aplicabilidade. 
D) Depende da concordância do administrado para sua 

execução. 
E) Tem a autoexecutoriedade como um de seus requisitos 

de validade. 

 
Questão 17 
No que tange a noções de Ciências Contábeis e 
Administração Pública, é correto afirmar que a FOZPREV é: 
A) Modelo de desconcentração administrativa na medida 

em que é um órgão público. 
B) Composta de capital dos servidores, por isso, constitui-se 

em sociedade de economia mista. 
C) Integrante da Administração Direta do Município de Foz 

do Iguaçu como exige a legislação. 
D) Modelo de descentralização administrativa da Adminis-

tração municipal de Foz do Iguaçu. 
E) Custeada com recursos próprios, pois se constitui na 

forma de empresa pública municipal. 

 
Questão 18 
No que tange a noções de Ciências Contábeis e Administra-
ção Pública, é correto afirmar que a FOZPREV, ao celebrar 
contratos administrativos típicos, deve atentar-se à seguinte 
característica: 
A) Desnecessidade de licitação prévia, como regra. 
B) Necessidade de previsão de cláusulas exorbitantes. 
C) Indicação facultativa da dotação orçamentária que fará 

frente ao contrato. 
D) Aplicação, em face da Administração Pública, da exceção 

do contrato não cumprido. 
E) Celebração do contrato com prazo indeterminado, 

rescindível a qualquer tempo. 

 
Questão 19 
O suprimento de fundos é caracterizado por ser um 
adiantamento de valores a um servidor para futura prestação 
de contas. Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicado 
ao Setor Público, é correto afirmar que esse adiantamento: 
A) Dispensa a etapa de empenho. 
B) Constitui despesa orçamentária. 
C) Gera redução no patrimônio líquido. 
D) Representa uma despesa pelo enfoque patrimonial. 
E) É também denominado sistema de registro de preços. 
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Questão 20 
“Nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e observado o que dispõe a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de execução mensal 
de desembolso, até __________________ após a publicação 
dos orçamentos.” Assinale o prazo que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) dois meses 
B) três meses 
C) seis meses 
D) trinta dias 
E) quarenta e cinco dias 
 

Questão 21 
“São Restos a Pagar todas as despesas regularmente 
empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas 
ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro 
vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os 
processados (despesas já liquidadas); e os não processados 
(despesas a liquidar ou em liquidação).” Nos termos do 
Manual de Contabilidade Aplicável ao Setor Público, o 
trecho apresentado é: 
A) Falso, pois abrange apenas as despesas canceladas. 
B) Verdadeiro, estando previsto expressamente no MCASP. 
C) Falso, pois, são restos a pagar, apenas as despesas não 

empenhadas. 
D) Falso, pois a data limite é 22 de dezembro do exercício 

financeiro vigente. 
E) Falso, pois resto a pagar do tipo processado abrange 

aqueles em liquidação. 
 

Questão 22 
Quando se trata da Situação Patrimonial Líquida, na 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, é INCORRETO 
afirmar que: 
A) Considera-se realizada a variação patrimonial aumentativa, 

por exemplo, quando da diminuição ou extinção do valor 
econômico de um ativo. 

B) A situação patrimonial líquida é a diferença entre os 
ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e 
a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço 
Patrimonial como patrimônio líquido. 

C) Integram o patrimônio líquido: patrimônio ou capital social, 
reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, 
reservas de lucros, demais reservas, ações em tesouraria, 
resultados acumulados e outros desdobramentos. 

D) Considera-se realizada a variação patrimonial aumentativa, 
por exemplo, quando da extinção, parcial ou total, de um 
passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento 
concomitante de um ativo de valor igual ou maior. 

E) O resultado patrimonial do período é a diferença entre as 
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, 
apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, 
que evidencia o desempenho das entidades do setor 
público. 

 

Questão 23 
Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes 
norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, 
eficiência e transparência para os processos de elaboração, 
execução e controle do orçamento público. Válidos para os 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes 
federativos – União, estados, Distrito Federal e municípios – 
são estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, 
infraconstitucionais e pela doutrina. 

(Fonte: BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Manual de contabilidade 
aplicada ao setor público (MCASP): aplicado à União, aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios. 8ª ed. Secretaria do Tesouro Nacional: 
Brasília, 2018. Adaptado.) 

 

Sobre os Princípios Orçamentários aplicados ao Setor 
Público, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Princípio do Orçamento Bruto – veda vinculação da receita 

de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções 
estabelecidas pela própria Constituição Federal. 

B) Princípio da Anualidade ou Periodicidade – delimita o 
exercício financeiro orçamentário, o qual coincidirá com 
o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
cada ano. 

C) Princípio da Universalidade – determina que a Lei 
Orçamentária Anual de cada ente federado deverá 
conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, 
órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público. 

D) Princípio da Unidade ou Totalidade – determina 
existência de orçamento único para cada um dos entes 
federados – União, estados, Distrito Federal e municípios 
– com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos 
paralelos dentro da mesma pessoa política. 

E) Princípio da Exclusividade – estabelece que a Lei 
Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se 
dessa proibição a autorização para abertura de crédito 
suplementar e a contratação de operações de crédito, 
nos termos da lei. 

 

Questão 24 
Com base no que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, e suas 
alterações posteriores, sobre os Créditos Adicionais, é 
correto afirmar que: 
A) Classificam-se em correntes, de capital e de subvenções. 
B) Classificam-se em orçamentários, extraorçamentários e 

de agregação de valor. 
C) São as autorizações de despesa não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 
D) A abertura de créditos suplementares independe da 

existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, 
tendo em vista que tais créditos são provenientes de 
excesso de arrecadação. 

E) A abertura de créditos suplementares independe da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, 
tendo em vista que tais créditos são provenientes do 
superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior. 
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Questão 25 
O Estado A está passando pela pior crise financeira de sua 
história e, diante desse panorama, o seu governo tenta agir 
para reequilibrar as contas, objetivando retomar sua plena 
capacidade de pagamento no curto prazo. A União, ainda 
que não tenha um acordo obrigatório, mas, compreendendo 
essa crise financeira, faz um compromisso de doação de um 
imóvel ao Estado A. Porém, por ainda controlar o imóvel 
para utilização em suas atividades administrativas, a União 
informa que a data da doação é incerta. Sabe-se que esse 
imóvel está avaliado ao valor justo de R$ 1.000.000,00 e que 
o Estado A tem a intenção de vendê-lo para quitar parte de 
suas dívidas. Fundamentado nesse compromisso de doação, 
assinale a alternativa correta. 
A) O imóvel deve ser baixado imediatamente pela União e 

incorporado pelo Estado A. 
B) O imóvel deve ser baixado imediatamente pela União e 

reconhecido como uma Variação Patrimonial Aumentativa 
pelo Estado A. 

C) Por se tratar de um ativo imobilizado obtido a título 
gratuito, o imóvel deve ser imediatamente reconhecido 
pelo valor justo no patrimônio do Estado A. 

D) Esse compromisso de doação não se encaixa na definição 
de um ativo, não havendo obrigação de qualquer reconheci-
mento imediato do imóvel no patrimônio do Estado A. 

E) O imóvel deve ser baixado imediatamente pela União e 
reconhecido no patrimônio do Estado A como 
Transferências Concedidas Independentes de Execução 
Orçamentária. 

 

Questão 26 
Em relação às Demonstrações Contábeis de que trata a Lei 
Federal nº 4.320/64 e suas alterações posteriores, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O Balanço Patrimonial demonstrará a receita e a despesa 

orçamentárias bem como os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados 
com os saldos em espécie provenientes do exercício 
anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 

II. O Balanço Financeiro demonstrará o Ativo Financeiro, o 
Ativo Permanente, o Passivo Financeiro, o Passivo 
Permanente, o Saldo Patrimonial e as Contas de 
Compensação. 

III. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará 
as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, e indicará o 
resultado patrimonial do exercício. 

IV. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e 
despesas previstas em confronto com as realizadas. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Todas as afirmativas estão incorretas. 
C) Somente uma afirmativa está correta. 
D) Somente três afirmativas estão corretas. 
E) Somente duas afirmativas estão corretas. 
 
 

Questão 27 
De acordo com o que dispõe a Norma Brasileira de 
Contabilidade, NBC TSP 10, que trata da Redução ao Valor 
Recuperável de Ativo Gerador de Caixa, analise. 
I. Menor grupo identificável de ativos mantido com o 

objetivo principal de gerar retorno comercial que produz 
entradas de caixa pelo uso contínuo, as quais são em 
grande parte independentes das entradas de caixa de 
outros ativos ou grupos de ativos. 

II. Valor presente da estimativa dos fluxos de caixa futuros 
esperados do uso contínuo dos ativos e de sua alienação 
ao final de sua vida útil. 

III. Declínio nos benefícios econômicos futuros ou no 
potencial de serviços do ativo para a entidade que o 
controla. 

As afirmativas anteriores demonstram, respectivamente, 
os significados de: 
A) I. Goodwill II. Impairment III. Depreciação. 
B) I. Valor em uso de ativo gerador de caixa II. Redução ao 

valor recuperável III. Unidade geradora de caixa. 
C) I. Redução ao valor recuperável II. Unidade geradora de 

caixa III. Valor em uso de ativo gerador de caixa. 
D) I. Unidade geradora de caixa II. Valor em uso de ativo 

gerador de caixa III. Redução ao valor recuperável. 
E) I. Unidade geradora de caixa II. Ágio por expectativa de 

rentabilidade futura III. Redução ao valor recuperável. 
 

Questão 28 
Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 
14, de 18 de outubro de 2018, que trata dos custos de 
empréstimos aplicados às entidades do setor público, 
assinale o INCORRETO. 
A) Os custos de empréstimos diretamente atribuíveis à 

aquisição, à construção ou à produção de ativo qualificável 
devem ser capitalizados como parte do custo desse ativo. 

B) Os custos de empréstimos que são atribuíveis diretamente 
à aquisição, à construção ou à produção de ativo 
qualificável são aqueles que seriam evitados se os gastos 
com esse ativo não tivessem sido realizados. 

C) A entidade deve finalizar a capitalização dos custos de 
empréstimos quando substancialmente todas as atividades 
necessárias para colocar o ativo qualificável em uso ou 
venda pretendidos estiverem concluídas. 

D) A entidade suspenderá a capitalização dos custos de 
empréstimos durante períodos nos quais as atividades de 
desenvolvimento do ativo qualificável estejam suspensas, 
mesmo que o atraso seja temporário e necessário ao 
processo de conclusão do ativo qualificável para seu uso 
pretendido. 

E) Na extensão em que a entidade obtém emprestados 
recursos especificamente com o propósito de obter ativo 
qualificável, ela deve determinar o montante dos custos 
de empréstimos elegíveis à capitalização como sendo 
aqueles efetivamente incorridos sobre tais empréstimos 
durante o período, menos qualquer receita financeira 
decorrente do investimento temporário de tais empréstimos. 
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Questão 29 
O orçamento é o instrumento de planejamento de qualquer 
entidade, pública ou privada, e representa o fluxo de 
ingressos e aplicação de recursos em determinado período. 
Para o setor público, é de vital importância, pois é a lei 
orçamentária que fixa a despesa pública autorizada para um 
exercício financeiro. 

(Fonte: BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Manual de contabilidade 
aplicada ao setor público (MCASP): aplicado à União, aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios. 8ª ed. Secretaria do Tesouro Nacional: 
Brasília, 2018. Adaptado.) 

 

Com base no parágrafo e, em conformidade com o disposto 
na Lei Federal nº 4.320/64, e suas alterações posteriores, 
ao se tratar de Despesas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Despesas Correntes e Despesas de Capital são categorias 

econômicas da despesa pública. 
B) As transferências destinadas a cobrir Despesas de Capital 

são consideradas como subvenções ao Ente público, tais 
como subvenções sociais e subvenções econômicas. 

C) Dentro das Despesas de Capital tem-se as Inversões 
Financeiras, as quais são dotações destinadas, por exemplo, 
à aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização. 

D) Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações 
para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de conservação 
e adaptação de bens imóveis. 

E) As dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para 
contribuições e subvenções destinadas a atender à 
manutenção de outras entidades de direito público ou 
privado são classificadas como Transferências Correntes. 

 

Questão 30 
Analise as afirmativas, considerando o que dispõe a Lei 
Federal nº 4.320/64, e suas alterações posteriores. 
I. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por 

base o inventário analítico de cada unidade administrativa 
e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. 

II. Todas as operações de que resultem débitos e créditos 
de natureza financeira, não compreendidas na execução 
orçamentária, serão também objeto de registro, 
individuação e controle contábil. 

III. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou 
órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes 
responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada 
ou superintendida pelos serviços de contabilidade. 

IV. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a 
permitirem o acompanhamento da execução 
orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, 
a determinação dos custos dos serviços industriais, o 
levantamento dos balanços gerais, a análise e a 
interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Todas as afirmativas estão incorretas. 
C) Somente uma afirmativa está correta. 
D) Somente três afirmativas estão corretas. 
E) Somente duas afirmativas estão corretas. 

Questão 31 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Terrenos mantidos para valorização do capital a longo 

prazo e, não, para venda no curso normal das operações 
são considerados propriedades para investimento. 

II. Uma propriedade mantida para venda no curso normal 
das operações ou em processo de construção ou 
desenvolvimento para tal venda é considerada proprie-
dade para investimento. 

III. Uma propriedade ocupada pelo proprietário, incluindo, 
entre outras coisas, propriedade mantida para uso 
futuro como propriedade ocupada pelo proprietário é 
considerada propriedade para investimento. 

IV. Um edifício de propriedade da entidade (ou mantido pela 
entidade em arrendamento mercantil financeiro) e que seja 
arrendado sob um ou mais arrendamentos mercantis 
operacionais com fins comerciais é considerado propriedade 
para investimento. 

Considerando as informações apresentadas e a Norma 
Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 06 – Propriedade para 
Investimento, assinale a alternativa correta.  
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Todas as afirmativas estão incorretas. 
C) Somente uma afirmativa está correta. 
D) Somente três afirmativas estão corretas. 
E) Somente duas afirmativas estão corretas. 
 

Questão 32 
Com base na Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 
01 – Receita de Transação sem Contraprestação, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) A receita tributária deve ser determinada pelo seu 

montante bruto. Não deve ser reduzida pelas despesas 
pagas por meio do sistema tributário. 

B) A entidade deve reconhecer o ativo em relação a tributos 
quando o evento tributável ocorre e os critérios de 
reconhecimento do ativo forem satisfeitos. 

C) Os recursos oriundos dos tributos satisfazem à definição 
de ativo quando a entidade controla os recursos em 
consequência de evento passado (evento tributável) e 
espera receber benefícios econômicos futuros ou potencial 
de serviços daqueles recursos. 

D) Os tributos satisfazem à definição de “contribuição dos 
proprietários” porque o pagamento dos tributos dá aos 
contribuintes o direito de receber distribuição dos 
benefícios econômicos futuros ou do potencial de 
serviços pela entidade durante sua vida ou à distribuição 
de qualquer excesso de ativos sobre passivos no caso de 
o governo ser extinto. 

E) Os tributos satisfazem à definição de “transação sem 
contraprestação” porque o contribuinte transfere recursos 
ao governo, sem receber valor aproximadamente igual de 
modo direto em troca. Enquanto o contribuinte pode se 
beneficiar de uma variedade de políticas sociais 
estabelecidas pelo governo, estas não são fornecidas 
diretamente em troca como compensação pelo pagamento 
dos tributos. 
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Questão 33 
Em relação à Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TG 03 

(R3), que trata da Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

I. Transações de investimento e financiamento que 

envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa devem 

ser excluídas da demonstração dos fluxos de caixa. Tais 

transações devem ser divulgadas nas notas explicativas 

às demonstrações contábeis, de modo que forneçam 

todas as informações relevantes sobre essas atividades 

de investimento e de financiamento. 

II. Os fluxos de caixa referentes ao Imposto de Renda (IR) e 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devem 

ser divulgados separadamente e devem ser classificados 

como fluxos de caixa das atividades operacionais, a 

menos que possam ser identificados especificamente 

como atividades de financiamento e de investimento. 

III. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto 

prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis 

em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a 

um insignificante risco de mudança de valor. 

IV. O montante agregado de caixa pago ou recebido em 

contrapartida à obtenção ou à perda do controle de 

controladas ou de outros negócios deve ser apresentado 

na demonstração dos fluxos de caixa, líquido do saldo de 

caixa ou equivalentes de caixa adquirido ou alienado 

como parte dessas transações, eventos ou mudanças de 

circunstâncias. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I, II, III e IV. 

B) I e II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

 

Questão 34 
Uma Companhia de Mineração é proprietária de uma 

ferrovia, a qual usufrui para o transporte de minério de 

ferro de sua única mina até um dos principais portos do 

país. Em seus relatórios internos a Companhia informou ao 

mercado, por meio de estudos técnicos, que essa ferrovia, 

ao final de sua vida útil, seria vendida como sucata para 

uma grande empresa siderúrgica instalada na mesma 

região. Fato interessante é, mesmo diante de sua 

importância, e a Companhia usufruindo de todos os 

benefícios econômicos advindos da venda do minério de 

ferro, a ferrovia não gera entradas de caixa independentes 

das entradas de caixa provenientes de outros ativos da 

entidade, e a Companhia não é capaz de estimar o valor 

presente de fluxos de caixa futuros da ferrovia 

individualmente. Com base nessas informações e na 

Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TG 01 (R4), que 

trata da redução ao valor recuperável de ativos, assinale a 

alternativa correta. 

A) A ferrovia deve ser reconhecida como uma unidade 

geradora de caixa no patrimônio da Companhia. 

B) Não é possível estimar o valor recuperável da ferrovia 

porque seu valor em uso não pode ser determinado. 

C) Por ser um ativo intangível, não é possível estimar o valor 

recuperável da ferrovia, haja vista sua vida útil indefinida. 

D) A ferrovia deve ser reconhecida, no patrimônio da 

Companhia, pelo seu valor recuperável – dado pelo valor 

em uso. 

E) O valor recuperável da ferrovia será dado pelo menor 

montante entre o seu valor justo líquido de despesa de 

venda e o seu valor em uso. 

 

Questão 35 
A Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 03, define 

provisões, ativos e passivos contingentes e identifica as 

circunstâncias nas quais as provisões devam ser 

reconhecidas, bem como sua forma de mensuração e 

evidenciação. Considerando tal norma, analise. 

I. O evento passado que leva a uma obrigação presente é 

denominado evento que cria obrigação. Para o evento 

ser caracterizado como evento que cria obrigação, é 

necessário que a entidade não possua alternativa 

realista a liquidar a obrigação criada pelo evento. 

II. Em alguns casos, não é claro se existe ou não obrigação 

presente. Nesses casos, presume-se que evento passado 

dá origem à obrigação se, levando-se em consideração 

todas as evidências disponíveis, for mais provável que a 

obrigação exista na data das demonstrações contábeis. 

III. A provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem 

obrigação presente (formalizada ou não) decorrente de 

evento passado, for provável que seja necessária a saída 

de recursos que incorporam benefícios econômicos ou 

potencial de serviços para que a obrigação seja liquidada 

e uma estimativa confiável possa ser realizada acerca do 

valor da obrigação. 

IV. Quando o efeito do tempo no dinheiro for material, o 

valor da provisão deve corresponder ao valor presente 

dos desembolsos que se espera que sejam exigidos para 

liquidar a obrigação. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Todas as afirmativas estão incorretas. 

C) Somente uma afirmativa está correta. 

D) Somente três afirmativas estão corretas. 

E) Somente duas afirmativas estão corretas. 
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Questão 36 
Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 
Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016, as 
características qualitativas da informação incluída nos 
Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do 
Setor Público são: 
A) Essência sobre a forma, regime de competência e regime 

de caixa. 
B) Relevância, representação fidedigna, materialidade e 

accruals. 
C) Relevância, verificabilidade, restrição do custo e 

accountability. 
D) Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade 

e informação explicativa. 
E) Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, 

tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. 
 

Questão 37 
A FOZPREV deve observância às seguintes regras da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, EXCETO: 
A) É vedado consignar na lei orçamentária crédito com 

finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 
B) O refinanciamento da dívida pública constará separada-

mente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. 
C) Constarão da lei orçamentária anual, apenas as despesas 

relativas à dívida pública mobiliária e às receitas que as 
atenderão. 

D) A receita corrente líquida será apurada somando-se as 
receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze 
anteriores, excluídas as duplicidades. 

E) A atualização monetária do principal da dívida mobiliária 
refinanciada não poderá superar a variação do índice de 
preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em 
legislação específica. 

 

Questão 38 
Sobre os aspectos orçamentários e patrimoniais do Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. Caso as receitas previstas ultrapassem as despesas fixadas 

para o RPPS, gerando um superávit orçamentário, este 
constituirá a Reserva Orçamentária do RPPS, destinada a 
garantir desembolsos do RPPS em exercícios futuros. 

II. Caso as receitas previstas ultrapassem as despesas fixadas 
para o RPPS, gerando um superávit orçamentário, este 
constituirá a Reserva Legal, uma reserva contábil destinada 
a garantir desembolsos do RPPS em exercícios futuros. 

III. Caso as receitas previstas ultrapassem as despesas fixadas 
para o RPPS, gerando um superávit orçamentário, este 
constituirá a Reserva de Lucros, uma reserva contábil 
destinada a garantir desembolsos do RPPS em exercícios 
futuros. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
E) II e III, apenas. 

Questão 39 
“ _________________________ é a diferença maior entre os 
valores provisionados pelo Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS para fazer face à totalidade dos compromissos 
futuros do plano para com seus beneficiários e dependentes 
e as contribuições correspondentes, ou seja, os valores 
necessários para cobrir a insuficiência das contribuições 
frente aos benefícios previdenciários sob responsabilidade 
do RPPS.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior.  
A) Ativo Atuarial 
B) Déficit Atuarial 
C) Déficit Contingente 
D) Passivo Contingente 
E) Provisão Matemática Previdenciária 
 

Questão 40 
Ao se tratar do Regime Próprio de Previdência Social – 
RPPS, analise as afirmativas a seguir. 
I. Buscando equacionar o orçamento público, e cumprir 

com as obrigações referentes ao RPPS, cada ente 
federativo deverá possuir mais de uma unidade gestora 
no respectivo RPPS de seus servidores titulares de cargos 
efetivos, admitindo-se, no caso dos militares, unidade 
gestora específica. 

II. É vedada a existência de mais de um RPPS para os 
servidores titulares de cargos efetivos em cada ente 
federativo. 

III. Entende-se por unidade gestora a entidade ou órgão 
integrante da estrutura da Administração Pública de 
cada ente federativo, que tenha por finalidade a 
administração, o gerenciamento e a operacionalização 
do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e 
fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a 
manutenção dos benefícios. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma Redação. 
 A resposta à Prova Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 
 Deverão ser observados o limite mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (tinta) linhas; a Prova Discursiva (Redação) terá o 

valor total de 30 (trinta) pontos. 
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva (Redação) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 

haver texto, de manuscrever em letra ilegível, bem como no caso de identificação em local indevido. 
 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (Redação) serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 18,00 

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 oportunamente 

publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 12,00 

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 12,00 

de 1 a 3 10,00 

de 4 a 10 8,00 

de 11 a 15 6,00 

de 16 a 20 4,00 

de 21 a 30 2,00 

acima de 30 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 Redação. 

 
 

 

 

A crise financeira de 2008 despertou, no mundo inteiro, a necessidade de formar o cidadão para lidar melhor com o 
dinheiro. Desde então, vários países têm desenvolvido políticas públicas de educação financeira. Existe, ainda, no âmbito da 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, grupo que reúne algumas das maiores economias do 
planeta), a Rede Internacional de Educação Financeira (Infe, na sigla em inglês), com foco em atuações conjuntas entre os 
países. 

No Brasil, a Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef), criada em 2010, surgiu no bojo da discussão internacional 
e também acompanha o processo de bancarização verificado no Brasil nos últimos anos, com grande número de novos 
correntistas — segundo o Banco Central, dos 160 milhões de adultos da população brasileira, quase 140 milhões (87%) 
mantinham algum tipo de relacionamento bancário em 2016. 

“Com o crescimento da bancarização, sentimos necessidade de educação financeira, para que as pessoas pudessem gerir 
os seus recursos e ter uma melhor qualidade de vida, o que beneficia o sistema econômico como um todo”, explica a chefe do 
Departamento de Cidadania Financeira do BC (Depef), Elvira Cruvinel.  

(Disponível em: https://medium.com/educa%C3%A7%C3%A3o-financeira-e-previdenci%C3%A1ria/afinal-para-que-serve-a-educa%C3%A7%C3%A3o-
financeira-e-previdenci%C3%A1ria-cb378a87c6bf. Acesso em julho de 2019.) 
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(Dados da fecundidade brasileira. Revista Época, 25/05/2009.) 

 
Com base nos textos motivadores e nos textos I e II apresentados na prova objetiva, escreva um texto dissertativo-argumentativo 
tendo como tema: 
 

“Planejamento previdenciário e expectativas de uma vida com qualidade no futuro”. 
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REDAÇÃO 
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30  

 

 
 
 



 



 



 

INSTRUÇÕES 

 

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

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

Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é permitida a 

comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, lapiseiras, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente não será permitido ao 

candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes 

equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, 

mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha e discursiva é de 4 (quatro) horas. Esse período abrange a 

assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas e Folha de Textos Definitivos. 

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

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

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha e 1 (uma) redação. 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 e na Folha de Textos Definitivos que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, 

ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao 

Fiscal de Aplicação. 

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

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

Resposta (Prova Objetiva) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva - Redação) devidamente assinados no local 

indicado. 

6. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

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

em qualquer meio. 

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

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

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

consigo o Caderno de Provas. 

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

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

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

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito provisório das questões objetivas das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

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

múltipla escolha. 

Serão aceitos questionamentos sobre o gabarito provisório das questões objetivas, desde que estejam em conformidade 
com o disposto nos subitens a seguir: 
- Os questionamentos devem estar fundamentados exclusivamente com base no Conteúdo Programático estabelecido 
para o certame e ser apresentados em formulário específico, no período compreendido entre o dia 20 de agosto de 2019 
e o dia 21 de agosto de 2019, no endereço eletrônico do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). 
- O recurso será apreciado por uma Banca designada pelo Instituto Consulplan, que emitirá decisão fundamentada, sendo 
colocada à disposição do requerente no endereço eletrônico do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). 


