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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Nós e os aparelhos: sobre hábitos e prazeres na era da 

automação humana 
 

A máquina de fotografar mudou a história do olhar 
humano. Na sequência, o cinema nos ensinou a ver o mundo 
de um modo diferente. A televisão concentrou nosso olhar 
dentro da pequena tela doméstica, uma espécie de prisão 
para os espíritos mais inquietos, um conforto visual para 
outros menos preocupados. O computador ajudou a concentrar 
nossos corpos diante de uma tela com possibilidades infinitas, 
ou aparentemente infinitas. Os tablets hipnotizaram muita 
gente com a novidade do touchpower. Finalmente, os 
telefones celulares concentraram todas essas possibilidades 
facilitando tanto a relação com o mundo visual quanto com 
o virtual que, também por isso, passaram a valer como um 
órgão do corpo humano. 

Isso é provado empiricamente no momento em que 
alguém perde um celular. É como se esse alguém perdesse 
o órgão físico que lhe permite conexão com o mundo. Se 
alguém ainda especula sobre o “sexto sentido”, o celular é o 
mais forte candidato a ocupar o lugar desse saber além dos 
sentidos corporais clássicos. 

Os aparatos técnicos controlam nossa relação com o 
mundo visual há muito tempo. Poderíamos contar a história 
do olho através das tecnologias. E desde que o virtual surgiu, 
esses aparelhos que conjugam todas essas possibilidades 
controlam o todo de nossas percepções. Até aí nada demais. 
Já sabemos disso, muitos livros já foram escritos sobre. Eu 
mesma sou autora de alguns, tais como “Olho de vidro” e 
“Sociedade fissurada”, que discutem diversos aspectos 
desde questões ético-políticas da percepção até vícios 
cultivados massivamente. 

Já sabemos disso. E, agora? Se sabemos, por que não 
mudamos aquilo que já conhecemos e aprendemos a criticar 
tão bem? Essa não é uma pergunta retórica, feita apenas por 
fazer. É uma pergunta que, levada a sério, nos confronta 
com nossos próprios limites. Ora, não mudamos nossa 
relação com esses objetos porque eles criam hábitos. E não 
há nada mais forte em nossas vidas do que nossos hábitos. 
Os hábitos nos dão segurança e senso de pertencimento, o 
conforto do que é conhecido para nós. 

O que chamamos de consumismo é, na verdade, um 
hábito. Não abandonamos os mais diversos produtos que 
nos fazem mal ou que fazem mal à natureza ou a alguém, 
não deixamos de lado o cigarro, as comidas industrializadas, 
o carro ou o sedentarismo porque eles têm a força do 
hábito. Os hábitos nos dão prazer porque poupam nosso 
empenho e esforço em uma sociedade que já exige muito de 
nossos corpos. 

Mas os hábitos implicam também o nexo entre o corpo 

e a mente. E quando entram em cena os esforços mentais, 
tudo o que queremos é ser poupados. Somos devotos do 

deus da inércia. O celular vem a ser uma parte do ritual 
desse culto, pois nos poupa empenho e esforço. E nos dá a 
sensação de potencialidades abertas. Ele é o melhor 
exemplo de pequena potencialidade literalmente ao alcance 
da mão que nos livra de muitos desempenhos que seriam 
sofríveis se tivéssemos que nos esforçar por eles a todo 
momento. Estamos vendo tudo, toda informação em 
potencial, todos os nexos em potencial, todos os contatos 
possíveis, o tempo todo e, além de tudo, tudo tão efêmero 
e superficial. Nos regozijamos com a superficialidade 
porque, de fato, interpretamos que ela é o que tem que ser. 
Somos signatários dessa vida instantânea, imediata, sem 
densidade. Nos habituamos à superfície porque não 
conhecemos nada melhor do que ela. 

A sensação de facilidade é da ordem da compensação. 
E é algo como felicidade o que sentimos em dobro quando 
recebemos algo que nos parece ser “grátis”. O prazer do 
grátis é o prazer infantil da criança com um brinquedo 
recebido de surpresa pelo qual não precisou se empenhar. 
Daí o prazer dos presentes e a alegria do que parece milagre. 

O que é grátis é interpretado como o que não tem preço. 
Por isso, também as redes sociais crescem e aparecem. Elas 
dão muitas sensações, boas ou más, não importa. As próprias 

sensações, sem ter que pagar nada, são como dádivas.  As 
redes sociais trabalham para produzir a sensação de que tudo 
ficou mais fácil, de que temos potencialidades no mundo 
social e de que, portanto, podemos ser felizes, ou já somos 
felizes pelo simples fato de estarmos nas redes. Além de 
tudo, essas redes são grátis. O Instagram é um grande 
exemplo da felicidade pela facilidade com que se pode usá-
lo e com que se pode compreender seu conteúdo sem 
precisar ler quase nada. A compreensão de uma imagem 
simples que não exige nenhum esforço, nem mesmo o de 
prestar atenção, produz uma estranha sensação de 
compensação, de felicidade e logo se torna um hábito. Não 
há hábito que não facilite ou dê a impressão de que facilitou 
a vida. 

(Marcia Tiburi. 17 de abril de 2019. Disponível em: 
https://revistacult.uol.com.br/home/nos-e-os-aparelhos-sobre-habitos-

e-prazeres-na-era-da-automacao-humana/. Adaptado.) 

 
Questão 01 
Considerando o contexto, o uso da expressão “o cinema 
nos ensinou a ver o mundo de um modo diferente.” (1º§) 
permite compreender que: 
A) O hábito de frequentar cinemas possui caráter determinante 

para que a visão de mundo de um determinado grupo social 
seja modificada. 

B) A invenção do cinema e, consequentemente, sua 
receptividade promoveram possiblidades de uma visão 
diferente do mundo. 

C) A visão tendenciosa e maniqueísta produzida pela 
indústria do cinema pode ser facilmente reconhecida, de 
forma crítica, em cada uma de suas produções. 

D) A visão de mundo de modo geral está atrelada à visão 
difundida pela arte cinematográfica a partir de sua 
invenção e introdução no cotidiano da sociedade. 
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Questão 02 
No texto, é possível identificar, principalmente, uma crítica 
ao(s) 
A) consentimento do controle de percepções humanas 

resultando em hábitos viciosos. 
B) surgimento de novas tecnologias que garantem facilidades 

às ações diariamente necessárias. 

C) hábitos tradicionais da sociedade que promovem segurança, 
mas ao mesmo tempo comodismo. 

D) consumismo de aparelhos tecnológicos em geral em 
detrimento de um consumo consciente e necessário. 

 
Questão 03 
Sem alteração da correção concernente aos sentidos e da 
sujeição às normas gramaticais, o primeiro período do 
texto poderia ser reescrito da seguinte maneira: 
A) A máquina de fotografar mudou a história do olhar do ser 

humano. 
B) A mudança da história do olhar humano pode ser 

mudada pela máquina de fotografar. 
C) A máquina de fotografar pode alterar o que se conhece 

acerca da história sob o olhar humano. 
D) Sobre à mudança da história do olhar do ser humano, 

pode-se afirmar que a máquina de fotografar foi 
fundamental. 

 

Questão 04 
As figuras de linguagem são um recurso utilizado em vários 
tipos textuais e podem apresentar um novo sentido para 
uma palavra de acordo com o contexto, entre outros. No 
trecho destacado em “Na sequência, o cinema nos ensinou 
a ver o mundo de um modo diferente. A televisão 
concentrou nosso olhar dentro da pequena tela doméstica, 
uma espécie de prisão para os espíritos mais inquietos, um 
conforto visual para outros menos preocupados.” (1º§) 
pode-se afirmar que ocorre: 
A) A compreensão do oposto daquilo que se declara. 
B) Transposição para o enunciado de uma negação seguida 

de afirmação. 
C) Uma relação entre dois enunciados que expressam 

conteúdos opostos. 
D) O emprego da ambiguidade, atribuindo ao trecho uma 

expressão de aspecto pejorativo. 

 
Questão 05 
“Os hábitos nos dão prazer porque poupam nosso empenho 
e esforço em uma sociedade que já exige muito de nossos 
corpos.” (5º§) No período anterior pode-se reconhecer a 
presença de: 

A) Emprego do aposto explicativo. 
B) Oração subordinada adverbial condicional. 
C) Termo com função de agente da voz passiva. 
D) Pronome relativo com função sintática de sujeito da 

oração. 
 
 

Questão 06 
De acordo com as ideias e informações trazidas ao texto, 
analise as assertivas a seguir. 
I. Dizer que o consumismo pode ser considerado um hábito 

é, na verdade, uma falácia. 
II. A superficialidade e o imediatismo são características do 

comportamento social do presente século. 
III. O empenho e o esforço são elementos que se tornaram 

dissociados do prazer, antes, elementos que demonstram 
características contrárias aos citados é que se tornam 
responsáveis pela felicidade. 

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

Questão 07 
De acordo com as relações sintáticas estabelecidas nas 
orações e períodos, pode-se afirmar que em “O que 
chamamos de consumismo é, na verdade, um hábito.” (5º§): 
A) Há três sujeitos classificados como simples, apenas com 

núcleos diferentes. 
B) No trecho “o que chamamos”, o sujeito pode ser classificado 

como desinencial contribuindo para a coesão textual. 
C) O predicativo do objeto “um hábito” pode ser considerado 

um acréscimo necessário ao entendimento do enunciado. 
D) O sujeito que se apresenta é indeterminado, escolha 

intencional da autora de acordo com o objetivo do 
discurso. 

 

Questão 08 
Em “É como se esse alguém perdesse o órgão físico que lhe 
permite conexão com o mundo.” (2º§), pode-se indicar a 
expressão, respectivamente, de: 
A) Projeção e negação. 
B) Comparação e hipótese. 
C) Acréscimo e consequência. 
D) Proporcionalidade e condição. 
 

Questão 09 
Alguns vocábulos ou expressões são empregados(as) com 
o objetivo de retomar elementos já introduzidos no texto, 
contribuindo, assim, para a coesão e a coerência textuais. 
Dentre os vocábulos e trechos/expressões destacados(as) 
a seguir, NÃO está correta a relação indicada e descrita 
anteriormente. 
A) “por isso” (1º§) / referência ao valor atribuído ao celular 

como órgão do corpo humano. 
B) “esse alguém” (2º§) / referência a uma pessoa cuja única 

identificação é de que perdeu um celular. 
C) “Isso é provado” (2º§) / referência ao resultado da 

facilitação da relação com o mundo visual e virtual. 
D) “essas possibilidades” (1º§) / referência ao que pôde ser 

proporcionado por aparelhos de tecnologia descritos 
anteriormente no parágrafo. 
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Questão 10 
A autora cita, no texto, vários hábitos que não são 
abandonados mesmo diante da consciência dos resultados 
gerados por eles. Analise a charge considerando todos os 
elementos que a constituem e assinale a afirmativa correta 
de acordo com o que foi apresentado no texto “Nós e os 
aparelhos: sobre hábitos e prazeres na era da automação 
humana”. 

 

 
 

A) A charge confirma e reflete exatamente o exposto pela 
autora. 

B) A charge faz uma crítica diante do motivo que leva o 
personagem a abandonar um hábito prejudicial. 

C) Os hábitos prejudiciais à saúde são abandonados pelo 
fato de que a campanha contra o cigarro é veiculada por 
órgãos públicos. 

D) A atitude da personagem com relação ao cigarro, 
mediante a informação da embalagem do produto, gera 
a perda da credibilidade do discurso da autora acerca do 
assunto. 

 

Questão 11 
Sobre o Sistema Operacional, conjunto de softwares que 
gerenciam recursos, processadores, armazenamento, 
dispositivos de entrada e saída e dados de um 
microcomputador e seus periféricos, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. O Sistema Linux tem sua origem no Unix, um sistema 

operacional multitarefa e multiusuário. 
II. Nenhuma versão do Sistema Operacional Linux possui 

interface gráfica. 
III. O Sistema Monotarefa permite que todos os recursos do 

sistema fiquem dedicados a uma única tarefa. 
IV. No Sistema de Tempo Real, o tempo de execução das 

tarefas não é crítico. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.  
B) I e IV.  
C) III e IV.  
D) I, II e IV.  
 
 
 
 
 

Questão 12 
Memórias são dispositivos capazes de armazenar 
informações em formato digital, utilizando unidades binárias 
denominadas bits. As memórias DDR SDRAM ou Double-
Data-Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory 
possuem uma largura de banda maior que a da SDRAM 
comum, por transferir dados tanto na borda de subida 
quanto na borda de descida do sinal de clock. Assinale, a 
seguir, a frequência nominal (clock) de uma memória DDR3- 
1066.  
A) 100 MHz.   
B) 133 MHz. 
C) 166 MHz. 
D) 200 MHz. 
 

Questão 13 
Atalhos auxiliam, consideravelmente, na utilização do sistema 
operacional, pois tornam mais produtivas as atividades 
poupando tempo do usuário. 

 

 
 

Assinale a função executada ao pressionar as duas teclas 
representadas pela imagem, utilizando o processador de 
texto MS-Word. 
A) Salva o arquivo. 
B) Fecha todos os arquivos. 
C) Desfaz uma ação no documento. 
D) Abre um novo arquivo em branco. 
 

Questão 14 
Banco de Dados são conjuntos de dados relacionados e 
acessíveis. Seu objetivo é registrar e guardar informações 
importantes que poderão ser acessadas quando necessário. 
NÃO se refere à característica de um Banco de Dados (BD): 
A) Podem ser centralizados ou distribuídos. 
B) Transação é a sequência de operações em um SGBD. 
C) Há controle de redundância evitando duplicidade de dados. 
D) A consistência é a capacidade dos dados que representam 

o estado do BD continuarem a existir após o término da 
execução das transações que ocasionam as mudanças de 
estado. 
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Questão 15 
Observe a tabela apresentada. 
 

 
 

É correto afirmar que o valor evidenciado em A5 após a 
execução da expressão =SOMASE(A1:A3;">3";B1:B3) é: 
A) 3. 
B) 4. 

C) 7. 
D) 11. 

 
Questão 16 
Dizer que não é verdade que se Pedro é filho único, então 
seu pai não possui outro filho e sua mãe não possui outro 
filho, é logicamente equivalente a dizer verdadeiramente 
que: 
A) Pedro é filho único e seu pai possui outro filho ou sua mãe 

possui outro filho. 
B) Pedro não é filho único e seu pai possui outro filho e sua 

mãe possui outro filho. 
C) Pedro não é filho único e seu pai possui outro filho ou sua 

mãe possui outro filho. 
D) Se Pedro é filho único, então seu pai não possui outro 

filho e sua mãe não possui outro filho. 
 

Questão 17 
Considere os pontos A(3, 3), B(5, 5) e C(8, 2) no plano 
cartesiano e o triângulo formado por eles. É correto afirmar 
que a área desse triângulo, em unidades de área, é: 
A) 6. 
B) 9. 
C) 12. 
D) 18. 
 

Questão 18 
Observe a sequência numérica: 4, 3, 2, 1, 1,

....,...,
16
1,

81
1,

8
1,

27
1,

4
1,

9
1,

2
1,

3
1  Segundo a lógica de 

desenvolvimento dessa sequência, a soma dos dois 
próximos termos é: 

A) .
97
2  

B) .
275

2  

C) .
7776
275  

D) .
7776
257  

 
 

Questão 19 
Utilizando o alfabeto latino podemos formar senhas de três 
letras distintas, como, por exemplo, ABE, WFM, UKT,.... De 
todas as senhas formadas, sorteando uma delas, ao acaso, 
a probabilidade de que seja sorteada uma senha iniciada 
por vogal é, aproximadamente: 
A) 10%. 
B) 13%. 
C) 16%. 
D) 19%. 
 

Questão 20 
As funções f(x) = 3x2 – 2x + 4 e g(x) = x + 4 interceptam-se 

nos pontos A(xA, yA) e B(xB, yB). A soma das coordenadas de 

A e B, ou seja, xA + yA + xB + yB, é: 
A) 8. 
B) 10. 
C) 12. 
D) 14. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21 
O Protocolo de Intenções do Consórcio Público AGIR é o 
documento: 
A) Que estabelece que o consórcio público somente pode se 

constituir na forma de pessoa jurídica de direito privado.  
B) Que estabelece, dentre outros pontos, a denominação, a 

finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio 
público. 

C) Firmado, após a celebração do consórcio público, para 
determinar as obrigações assumidas pelos entes 
consorciados.  

D) Firmado, após a celebração do consórcio público, para 
determinar o rateio das despesas entre os entes 
consorciados. 

 

Questão 22 
Determinado Município recusou fé a documento público 
expedido por outro ente da federação. Nesta hipótese, o 
Município 
A) agiu nos limites do seu poder federativo. 
B) agiu nos limites do seu poder discricionário. 
C) contrariou norma infraconstitucional, apenas. 
D) contrariou dispositivo expresso da Constituição Federal. 
 

Questão 23 
A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público, 
conforme prevê a legislação, dependerá de:  
A) Protocolo de Intenções, ratificado mediante lei por todos 

os entes consorciados. 
B) Contrato de Rescisão, ratificado mediante decreto por 

todos os entes consorciados. 
C) Acordo aprovado pelos Prefeitos dos entes consorciados, 

ratificado pela assembleia geral. 
D) Instrumento aprovado pela assembleia geral, ratificado 

mediante lei por todos os entes consorciados. 
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Questão 24  
Nos termos da Constituição Federal, a fiscalização do 
Município que integra um consórcio público é exercida, 
dentre outros:  
A) Pelo Poder Executivo, mediante controle externo. 
B) Pelo Poder Legislativo, mediante controle interno. 
C) Pela Câmara Municipal, mediante controle externo. 
D) Pela Assembleia Legislativa, mediante controle político. 
 

Questão 25 
A Constituição Federal permite, ao Município que compõe 
consórcio público, legislar sobre:  
A) Água e energia. 
B) Desapropriação. 
C) Trânsito e transporte. 
D) Assuntos de interesse local. 
 

Questão 26  
Nos termos da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, entende-se por:  
A) Área contaminada: local onde há contaminação causada 

pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer 
substâncias ou resíduos, cujos responsáveis não sejam 
identificáveis ou individualizáveis. 

B) Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre 
o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores 
ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto. 

C) Padrões sustentáveis de produção e consumo:  processo 
de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou 
novos produtos.  

D) Gerenciamento de resíduos sólidos:  instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por 
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos. 

 

Questão 27  
Nos termos da Lei nº 12.305/2010, a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por 
objetivo: 
A) Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e 

o consumo de produtos de qualquer natureza. 
B) Obrigar a utilização de insumos de menor agressividade 

ao meio ambiente e de maior sustentabilidade. 
C) Eliminar a geração de resíduos sólidos, o desperdício de 

materiais, a poluição e os danos ambientais provenientes 
do mercado. 

D) Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, 
direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras 
cadeias produtivas. 

 
 

Questão 28  
A Lei que dispõe sobre a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana define como infraestrutura de mobilidade urbana, 
EXCETO: 
A) Sinalização viária e de trânsito. 
B) Terminais, estações e demais conexões. 
C) Vias públicas, excluídas as metroferrovias. 
D) Pontos para embarque e desembarque de passageiros e 

cargas. 
 

Questão 29  
A Lei de Licitações estabelece que o limite de dispensa para 
contratação de serviços de baixo valor pelos consórcios 
públicos é de: 
A) 10% do valor estimado para a modalidade convite. 
B) 20% do valor estimado para a modalidade convite. 
C) 20% do valor estimado para a modalidade tomada de 

preços. 
D) 10% do valor estimado para a modalidade tomada de 

preços. 
 

Questão 30  
A Lei nº 11.079/04 dispõe que a parceria público-privada é 
o contrato administrativo de concessão de serviços na 
modalidade: 
A) Comum ou especial. 
B) Patrocinada ou administrativa. 
C) Consorciada ou não-consorciada. 
D) Precedida de obras ou não-precedida de obras. 
 

Questão 31 
O orçamento público é uma importante ferramenta que 
dispõe o Estado, para a organização e a implementação de 
seus múltiplos papéis e funções. Um de seus componentes 
é conhecido como “processo orçamentário”. 
 

 
 

Considerando as etapas que compõem o processo 
orçamentário, conforme a imagem, assinale a alternativa 
correta. 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas.  
D) II, III e IV, apenas. 
 

I - Elaboração
da proposta 

orçamentária

II - Discussão, 
votação e 

aprovação da lei 
orçamentária

III - Execução
orçamentária

IV - Levantamento
das receitas e 
despesas do 
orçamento
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Questão 32 
Um dos impostos de maior relevância econômica para o 
Poder Público Municipal é o IPTU – Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana. O §1º do art. 32 
do Sistema Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, elenca 
entre os incisos I e V, os tipos de melhoramentos (no 
mínimo dois) que devem ser construídos ou mantidos pelo 
Poder Público para fins de caracterização das zonas 
urbanas definidas a partir de leis municipais. Dentre os 
tipos de melhoramentos, tal como citado na legislação, 
incluem-se, EXCETO: 
A) Abastecimento de água. 
B) Sistemas de esgotos sanitários. 
C) Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais. 
D) Escolas de nível médio ou hospitais a uma distância 

máxima de três quilômetros do imóvel considerado. 
 

Questão 33 
Assim como acontece nas empresas, que são instituições 
de natureza privada, os órgãos que compõem a União, os 
Estados e os Municípios também necessitam das receitas 
para que consigam arcar com suas diversas obrigações de 
natureza interna (como exemplo a folha de pagamento) e 
natureza externa (como exemplo os serviços prestados à 
sociedade). A receita pública é composta basicamente pelo 
recolhimento de impostos, taxas e contribuições. Considerando 
a classificação das receitas públicas em orçamentárias e 
extraorçamentárias, relacione adequadamente as colunas a 
seguir. 
1. Orçamentárias. 
2. Extraorçamentárias. 
(     ) Receitas tributárias (correntes). 
(     ) Operações de crédito (de capital). 
(     ) Cauções e fianças. 
(     ) Receita de serviços (correntes). 
(     ) Consignações. 
(     ) Alienação de bens (de capital). 
A sequência está correta em 
A) 2, 2, 1, 1, 2, 1. 
B) 1, 1, 2, 1, 2, 1. 
C) 1, 1, 1, 1, 2, 2. 
D) 2, 1, 2, 1, 1, 1. 
 

Questão 34 
A forma como o Poder Público se comunica com a sociedade 
civil, instituições privadas, ou outros órgãos ou entidades 
públicas deve seguir uma série de normas técnicas que estão 
reunidas no Manual de Redação Oficial da Presidência da 
República que, atualmente, está em sua 3ª Edição. A 
redação oficial deve seguir uma série de atributos essenciais 
para o sucesso do processo comunicativo no âmbito da 
Administração Pública. São atributos da redação oficial, 
EXCETO: 
A) Clareza e precisão. 
B) Coesão e coerência. 
C) Objetividade e concisão. 
D) Pessoalidade e uso coloquial da Língua Portuguesa. 

Questão 35 
Segundo dados do sistema Comprasnet, portal de compras 
do Governo Federal, de 2007 a 2017, o sistema 
movimentou cerca de R$ 510 bilhões. O fornecimento de 
produtos e serviços à União, Estados e Municípios é um 
grande impulsionador da economia brasileira. No entanto, 
para garantir a lisura e transparência nas compras públicas, 
os entes federativos devem seguir as normas previstas na 
Lei nº 8.666/93, conhecida como a Lei de Licitações. Sobre 
os princípios norteadores da Lei de Licitações, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As autarquias, as fundações públicas e as empresas 

públicas estão dispensadas de seguir as normas 
estabelecidas na Lei de Licitações, sendo, portanto, 
livres para adquirir produtos e contratar serviços de 
terceiros. 

(     ) As licitações devem seguir os princípios básicos da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 
instrumento convocatório e do julgamento objetivo e 
dos que lhe são correlatos. 

(     ) As licitações são, via de regra, consideradas sigilosas, 
de forma a garantir a lisura de todo o processo, além 
de evitar a influência daqueles que possam ter 
interesses que vão de encontro aos princípios 
estabelecidos em Lei. 

(     ) Os serviços, as compras, as alienações, as concessões, 
as permissões e as locações da Administração Pública 
contratadas de terceiros deverão ser realizadas 
mediante processo licitatório; entretanto, as obras 
públicas são uma exceção e, portanto, estão 
dispensadas de seguir as normas estabelecidas na Lei. 

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

 
Questão 36 
Apesar dos órgãos públicos terem obrigação legal de 
realizar suas aquisições mediante as normas estabelecidas 
na Lei de Licitações, a legislação elenca os casos especiais 
em que a licitação poderá ser dispensada. Sobre os casos 
em que é possível haver a dispensa de licitação, conforme 
art. 24, da Lei nº 8.666/93, incluem-se, EXCETO: 
A) Casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
B) Para contratação de obras de infraestrutura logística em 

território nacional, em áreas estratégicas predefinidas 
pela União como rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. 

C) Quando houver possibilidade de comprometimento da 
segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto 
do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa 
Nacional. 

D) Compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros 
perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 
processos licitatórios correspondentes, com base no 
preço do dia. 
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Questão 37 
Os Atos Normativos, de acordo com o Manual de Redação 
Oficial da Presidência da República, devem ser elaborados 
com máxima cautela e subsidiados por pesquisas 
realizadas no âmbito jurídico, legislativo, doutrinário e 
jurisprudencial, assim como análise da repercussão 
econômica, social e política. O Ato Normativo conhecido 
por ser um instrumento pelo qual Ministros ou outras 
autoridades expedem instruções sobre a organização e o 
funcionamento de serviço, sobre questões de pessoal e 
demais atos de sua competência, denomina-se: 
A) Decreto. 
B) Portaria. 
C) Medida Provisória. 
D) Lei Complementar. 
 

Questão 38 
Uma das formas mais eficientes de se garantir a consistência 
no cumprimento de normas ou preceitos que regem a nossa 
sociedade, a nossa Constituição ou as diversas teorias 
existentes, é através da adoção de “princípios”. Com o 
orçamento público não poderia ser diferente. Os princípios 
orçamentários são premissas a serem observadas na 
construção da proposta orçamentária. São considerados 
exemplos de princípios orçamentários, EXCETO: 
A) Princípio da Exclusividade; do Equilíbrio; da Clareza; e, da 

Exatidão. 
B) Princípio da Entidade; da Oportunidade; da Competência; 

e, da Prudência. 
C) Princípio da Unidade; da Universalidade; do Orçamento 

Bruto; e, do Equilíbrio. 
D) Princípio da Anuidade ou Periodicidade; e, da Não 

Afetação das Receitas. 
 

Questão 39 
O planejamento é considerado uma das principais funções 
administrativas, tanto nas organizações públicas quanto 
nas privadas. Refere-se à base para que os gestores 
públicos e seus colaboradores possam definir de forma 
antecipada os objetivos, as metas, as tarefas, os recursos e 
os controles a serem adotados para que os resultados 
sejam alcançados. Sobre os princípios que devem ser 
seguidos na elaboração de um planejamento no âmbito da 
Administração Pública, incluem-se, EXCETO: 
A) Ser parte integrante da Administração Pública e estar 

presente em todos os níveis e setores de atividade. 
B) Ter a flexibilidade necessária para atender às contingências, 

garantindo a continuidade da prestação de serviços à 
população. 

C) Ser estruturado de maneira que a assessoria de 
especialistas e de pessoas que possuam informações 
válidas colabore com as decisões envolvidas nos planos. 

D) Ser permissivo com o não cumprimento de prazos e 
objetivos traçados, já que a Administração Pública não 
possui a mesma eficiência que as instituições do setor 
privado. 

 

Questão 40 
Depois de concluída as etapas do processo de licitação, a 
Administração Pública adotará as medidas necessárias 
para a celebração de contratos administrativos, dentre as 
quais estabelecer com clareza e precisão as condições para 
a sua execução, através de cláusulas que definam os 
direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes. 

Sobre as cláusulas necessárias em todos os contratos 
administrativos, conforme o art. 55 da Lei nº 8.666/93, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, 

de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 
conforme o caso. 

(     ) As garantias obrigatórias exigidas pela contratante 
(União, Estados e Municípios) e pela contratada 
(pessoas físicas e jurídicas) em cada uma das fases de 
execução dos contratos. 

(     ) A legislação aplicável à execução do contrato e 
especialmente aos casos omissos. 

(     ) Os casos em que poderá ocorrer rescisão de qualquer 
uma das partes, sem prejuízo, bem como as penas 
impostas às pessoas físicas e jurídicas em situação de 
desistência. 

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

Questão 41 
Além de normatizar e padronizar as comunicações oficiais 
redigidas pelo Poder Público, o Manual de Redação da 
Presidência da República trata, também, dos diversos tipos 
de atos administrativos, como, por exemplo, as Leis, a 
Medida Provisória, os Decretos e as Portarias. Sobre os 
Decretos, assinale a alternativa correta. 
A) É o ato normativo, com força de lei, que pode ser editado 

somente pelo Presidente da República, em caso de 
relevância e urgência. 

B) É o ato administrativo elaborado e editado pelo Presidente 
da República em decorrência de autorização do Poder 
Legislativo, expedida por meio de resolução do Congresso 
Nacional. 

C) É o instrumento pelo qual o Ministro ou outras autoridades 
expedem instruções sobre a organização e o funcionamento 
de serviço, sobre questões de pessoal e outros atos de sua 

competência. 
D) São atos administrativos de competência exclusiva do Chefe 

do Executivo (Presidente da República, Governadores e 
Prefeitos), destinados a prover as situações gerais ou 
individuais, abstratamente previstas, de modo expresso ou 
implícito na Lei. 
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Questão 42 
Mediante alguns casos estabelecidos em Lei, a Administração 
Pública poderá alterar os contratos administrativos sempre 
em busca do interesse público. Esta alteração pode ser 
implementada com, ou sem, a concordância da contratada, 
de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93. Sobre os casos 
em que é permitida a alteração dos contratos administrativos, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Por acordo das partes, quando conveniente a substituição 

da garantia de execução. 
B) Unilateralmente, quando houver modificação do projeto 

ou das especificações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos. 

C) Unilateralmente, quando houver a paralisação da obra, 
do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração. 

D) Por acordo das partes, quando necessária a modificação 
do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 

 

Questão 43 
É comum a ocorrência de problemas que afetam a qualidade 
na prestação de serviços públicos. Parte deste problema     
deve-se a não compreensão dos elementos a ser considerados 
para a existência de um processo de comunicação eficiente. 
Entender o processo de comunicação é fundamental para a 
melhoria na qualidade dos serviços prestados à sociedade. 
Considerando os elementos fundamentais do processo de 
comunicação e suas respectivas definições, relacione 
adequadamente as colunas a seguir.  
1. Fonte. 
2. Transmissor. 
3. Canal. 
4. Receptor. 
5. Destino. 
6. Ruído.  
(     ) Termo que indica qualquer distúrbio indesejável dentro 

do processo de comunicação que afeta a mensagem 
enviada pela fonte ao destino. 

(     ) Pessoa, grupo ou organização que deseja transmitir 
alguma ideia ou informação por meio de uma mensagem. 

(     ) Pessoa, grupo ou organização que deve receber a 
mensagem e compartilhar o seu significado. 

(     ) Meio ou aparelho usado para codificar a ideia ou 
significado por meio de uma forma de mensagem. 

(     ) Meio escolhido, pelo qual a mensagem flui entre a 
fonte e o destino. 

(     ) Meio ou aparelho que decodifica ou interpreta a 
mensagem para oferecer um significado percebido. 

A sequência está correta em 
A) 6, 4, 3, 2, 1, 5. 
B) 5, 4, 3, 1, 2, 6. 
C) 4, 1, 2, 3, 6, 5. 
D) 6, 1, 5, 2, 3, 4. 
 

 

Questão 44 
O planejamento, uma das mais importantes funções 
administrativas, é responsável por evitar que os gestores 
tenham que pautar suas ações e tomar decisões em um 
ambiente imprevisível. É definido como um processo de 
estabelecer objetivos e decidir a maneira como alcançá-los. 
Sobre os benefícios do planejamento para as organizações, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Melhora a administração do tempo, evitando o desperdício 

de preciosos momentos com atividades não essenciais. 
B) Propicia a melhoria do controle, pois envolve a medição 

e a avaliação dos resultados de desempenho e a tomada 
de ações corretivas quando necessário. 

C) Permite aumentar o foco e a flexibilidade, sendo o foco o 
ponto de convergência dos esforços e a flexibilidade a 
possibilidade da ocorrência de adaptações e ajustes. 

D) Propicia que os diversos departamentos trabalhem de 
forma independente, ou seja, cada um buscando 
isoladamente o cumprimento de seus próprios objetivos. 

 
Questão 45 
A licitação é um processo amplo e complexo, porém 
necessário para garantir que as propostas mais vantajosas 
e justas, de interesse da sociedade, sejam efetivamente 
contratadas. Visando a sua operacionalidade, o processo 
licitatório é composto por diversas fases, como, por 
exemplo, a habilitação. É nesta fase que são reconhecidas 
as condições jurídicas, a regularidade fiscal, a qualificação 
técnica e econômico-financeira da licitante. Sobre a 
documentação relativa à habilitação jurídica, conforme art. 

28 da Lei nº 8.666/93, assinale a alternativa correta. 
A) Registro ou inscrição na entidade profissional competente. 
B) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei. 

C) Certidão negativa de falência ou concordata expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física. 

D) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 
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Questão 46 
Uma das principais normas a serem observadas na redação 
das comunicações oficiais são as formas de tratamento que, 
segundo o Decreto nº 9.758/2019, “deve ser empregada na 
comunicação oral ou escrita, com agentes públicos da 
administração federal direta ou indireta, e sobre a forma de 
endereçamento de comunicações escritas a ele dirigidas”. 
Considerando as formas de tratamento nas comunicações 
oficiais destinadas às autoridades, relacione adequadamente 
as colunas a seguir. 
1. Vossa Excelência. 
2. Vossa Senhoria. 
3. Vossa Magnificência. 
4. Senhor. 
(     ) Reitores de Universidades. 
(     ) Presidente e Vice-Presidente da República. 
(     ) Ministros de Estado. 
(     ) Postos Militares das Forças Armadas. 
A sequência está correta em 
A) 4, 4, 4, 4. 
B) 3, 1, 1, 2. 
C) 4, 1, 1, 4. 
D) 2, 1, 2, 4. 

 
Questão 47 
Na Teoria Neoclássica, um dos princípios fundamentais da 
organização formal é a divisão do trabalho. Para que a 
organização consiga alcançar seus objetivos produtivos de 
forma eficiente, a maneira mais adequada é a decomposição 
de um processo maior em etapas menores e mais simplificadas. 
Surge, também, a necessidade de hierarquizar as diversas 
funções e o seu respectivo grau de responsabilidade em 
diferentes níveis organizacionais, conforme imagem a seguir. 
 

 
 

Considerando as principais características dos diferentes 
níveis organizacionais, assinale a alternativa correta. 
A) O nível operacional, também conhecido como gerencial, 

é formado pela gerência; nele são definidos os aspectos 
relacionados ao planejamento de médio prazo que 
afetam diretamente os departamentos da organização. 

B) O nível intermediário é composto pela cúpula da 
organização; e onde nele são definidos aspectos 
relacionados ao planejamento estratégico de longo 
prazo, principalmente aqueles inerentes ao ambiente 
externo da organização.  

C) O nível institucional, também conhecido como estratégico, 
é formado pelo presidente e seus diretores, que são 
responsáveis por traçar o planejamento tático da 
organização, de médio prazo, com abrangência relacionada 
à operação ou à tarefa. 

D) O nível operacional é composto pelos supervisores que 
são responsáveis por administrar a execução e a 
realização de tarefas e atividades cotidianas. Recebe o 
nome de supervisão de 1ª linha; nele o administrador 
deve ter uma visão operacional. 

 
Questão 48 
As comunicações oficiais, escritas, no âmbito da Administração 
Pública Federal, são norteadas a partir de normas estabelecidas 
pelo Manual de Redação da Presidência da República, mais 
diretamente no denominado “padrão ofício”, sendo publicadas 
algumas atualizações em sua última versão (3ª edição). Sobre 
as atualizações publicadas na última versão do Manual de 
Redação da Presidência da República, no que se refere ao 

“padrão ofício”, assinale a alternativa correta. 
A) Nos documentos oficiais recomenda-se o uso da fonte 

Arial, tamanho 12, cor preta. 
B) O padrão ofício subdivide-se em três tipos de expediente: 

ofício, aviso e memorando. 
C) Os documentos oficiais podem ser identificados de 

acordo com algumas possíveis variações: ofício circular, 
ofício conjunto e ofício conjunto circular. 

D) Poderão ser utilizados os tamanhos de papel A4 (29,7 cm 
x 21 cm), A5 (21 cm x 14,8 cm) ou A6 (14,8 cm x 10,5 cm) 
de acordo com a variação de ofício. 

 
Questão 49 
Uma discussão importante na área da administração está 
relacionada à centralização x descentralização. A centralização 
significa concentrar o poder de decisão apenas no topo da 
hierarquia e a descentralização significa distribuir este poder 
de decisão para níveis hierárquicos inferiores, como, por 
exemplo, para a gerência ou para os supervisores. Tanto a 
organização centralizada quanto a descentralizada possuem 
vantagens e desvantagens que devem ser estudadas e 
consideradas pelos gestores antes de serem implementadas. 
São consideradas vantagens da centralização, EXCETO: 
A) As decisões são mais consistentes com os objetivos 

empresariais globais. 
B) As linhas de comunicação, ao longo da cadeia escalar, 

provocam atrasos e maior custo operacional. 
C) A centralização elimina esforços duplicados de vários 

tomadores de decisão e reduz custos operacionais. 
D) Os tomadores de decisão no topo são mais bem treinados 

e preparados e, ainda, possuem uma visão global da 
empresa. 

 
 
 

 

 

Institucional

Intermediário

Operacional
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Questão 50 
Nos últimos anos, a União, os Estados e os Municípios vêm enfrentando dificuldades para a realização de investimentos através 
de recursos exclusivamente públicos devido, sobretudo, a um ambiente de crise fiscal e fraco desempenho econômico que, em 
consequência, reduz as receitas públicas provenientes da arrecadação de impostos. Para minimizar os efeitos negativos 
decorrentes deste cenário, a Administração Pública vem apostando, cada vez mais, nas Parcerias Público-Privadas – PPPs e nas 
concessões de serviços públicos. Os setores mais procurados para o estabelecimento de parcerias e concessões são os de 
água, esgoto, iluminação pública e resíduos sólidos. Segundo a ABCON – Associação Brasileira das Concessionárias Privadas 
de Serviços Públicos de Água e Esgoto, os municípios com menos de 20 mil habitantes possuem o maior número de 
concessões na área de saneamento, conforme o gráfico: 
 

 
 

A Lei nº 11.079/2004, que instituiu normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-Privada no âmbito da 
Administração Pública, elenca os casos em que a celebração de contratos de Parceria Público-Privada deve ser vedada. Diante 
do exposto, assinale a alternativa correta. 
A) Cujo valor do contrato seja superior a R$ 10.000,00. 
B) Cujo período de prestação do serviço seja superior a cinquenta anos. 
C) Cuja pessoa jurídica tenha celebrado com a administração pública acordo de leniência nos termos da Lei nº 12.846/2013. 
D) Que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra; o fornecimento e instalação de equipamentos; ou a execução 

de obra pública.
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, apenas para os cargos de nível superior, 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 o limite máximo de 30 (tinta) linhas; a Prova Discursiva (Redação) 
terá o valor total de 10 (dez) 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 4,00 

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 6,00 

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 6,00 

de 1 a 3 5,00 

de 4 a 10 4,00 

de 11 a 15 3,00 

de 16 a 20 2,00 

de 21 a 30 1,00 

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. 

 
 
 
 

 
Texto I 
 

População mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050, diz relatório da ONU 
 

A população mundial deve crescer em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, passando dos atuais 7,7 bilhões de 
indivíduos para 9,7 bilhões em 2050, de acordo com um novo relatório das Nações Unidas lançado nesta segunda-feira 
17/06/2019. 

O Perspectivas Mundiais de População 2019: Destaques, que é publicado pela Divisão de População do Departamento da 
ONU de Assuntos Econômicos e Sociais, oferece um abrangente panorama global de padrões e perspectivas demográficos. O 
estudo concluiu que a população mundial poderia alcançar o seu pico por volta do final do atual século, chegando a quase 11 
bilhões de pessoas em 2100. 

O relatório também confirmou que a população mundial está se tornando mais velha devido a uma expectativa de vida 
maior e a taxas de fertilidade descendentes. O documento aponta também que está crescendo o número de países que vivem 
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uma redução no tamanho da sua população. As mudanças resultantes no tamanho, composição e distribuição da população 
mundial têm consequências importantes para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), as metas 
globalmente acordadas para melhorar a prosperidade econômica e o bem-estar social ao mesmo tempo em que se protege o 
meio ambiente. 

(Disponível em: https://nacoesunidas.org/populacao-mundial-deve-chegar-a-97-bilhoes-de-pessoas-em-2050-diz-relatorio-da-onu/. Acesso em: 
05/09/2019.) 

 

Texto II 
 

 
 

(Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/.) 

Texto III 
 

Padrões de consumo global devem mudar para que o planeta sobreviva 
 

Para garantir a vida no planeta, é preciso repensar hábitos de consumo, desde o lixo que poderia ser aproveitado, até a 
real necessidade de algumas coisas. “O canudinho, por exemplo, para pessoas enfermas talvez se justifique. Mas não precisa 
dele para mexer uma caipirinha. É uma coisa que demanda mão de obra, energia, água, plástico e que se usa por segundos”, 
assinala. Uma lei distrital sancionada recentemente proíbe o uso de canudos e copos de plástico na capital do país. 

A especialista alerta que os padrões de consumo aumentam a sobrecarga do planeta. “Em 2000, o dia da sobrecarga da 
terra foi 15 de outubro. Este ano, será 1º de agosto. Passamos quase meio ano sobrecarregando o sistema”, destaca. Por isso, 
a necessidade de uma transição rápida. “Há pouco tempo de reação. No Brasil, o uso da terra é o principal responsável pelo 
aquecimento global. O padrão de consumo é o segundo. Para produzir um quilo de carne, são usados 15 mil litros de água”, 
explica. Apenas 10% do consumo de água são de uso direto e doméstico. Os 90% restantes estão nas coisas que se consome. 
 

(Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/03/04/internas_economia,740974/padroes-de-consumo-global-devem-
mudar-para-que-o-planeta-sobreviva.shtml. Acesso em: 05/09/2019.)  

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

Sustentabilidade social, mudanças e ações necessárias diante de uma nova realidade mundial. 
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REDAÇÃO 
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INSTRUÇÕES 

 

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

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

pelo Fiscal 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, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

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

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e da tarde. 

Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas e para a 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 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior e Nível 

Médio. 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, se for o caso, 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 4 (quatro) alternativas (A a D) 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), apenas para os cargos de Nível Superior, 

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 quaisquer informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de 

inscrição ou em qualquer meio. 

8. 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. 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.  

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 de Aplicação e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

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

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

múltipla escolha (segunda-feira). 

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

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente 

ao Concurso Público. 




