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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Setecentos anos 
 

Uma das maiores formas de ignorância é a ideia de que 
os ancestrais e os idosos não servem para nada. A boçali-
dade ganhou ares de suposta sabedoria em meio a um 
mundo que se degrada, até mesmo pelas mãos daqueles 
que se dizem defensores de uma atitude progressista. 

Vou contar uma pequena história que pode nos ajudar 
a sair dessa ignorância. Certa vez, uma mulher brasileira 
apaixonada por jardins, viajando pelo interior da Inglaterra, 
passou de carro por uma pequena cidade do interior e 
estacionou diante de um belíssimo jardim. Encantada com o 
que viu, e querendo saber o modo como a dona daquela 
casa teria sido capaz de criar tamanha beleza em seu jardim, 
parou o carro e correu até a casa, batendo à porta com o 
coração em salto.  

Uma pequena senhora abriu a porta sorridente. Nossa 
brasileira falava inglês perfeitamente. Ela tinha muitas 
perguntas para aquela pequena senhora, mas a primeira 
resposta já impactou nossa conterrânea cultivadora de 
jardins no Jardim Europa. 

“Há quanto tempo a senhora cultiva esse jardim para 
que ele seja tão belo?” Nossa pequena senhora respondeu, 
de modo direto e simples: “Setecentos anos”. 

Qual a moral dessa história? A vida de uma pessoa, de 
uma sociedade, de uma cultura, é como um jardim. Setecen-
tos anos são necessários para você ver e cultivar a beleza, 
que aqui não representa apenas a beleza puramente esté-
tica, mas, acima de tudo, a harmonia das formas, construí-
das pelo silêncio de quem dedica o cotidiano à beleza e à 
moral que tornam a vida algo de valor. 

A verdade é que a beleza e a harmonia na vida (uma 
vida moral) nunca têm nada de original, ao contrário do que 
pensam os idiotas, que são fruto de rupturas trazidas por 
recém-nascidos ou adolescentes raivosos. 

A beleza, assim como a vida moral, nunca teve nada de 
original. A obsessão pela originalidade é uma forma de po-
breza de espírito típica da vida moderna. Mede-se a estupi-
dez de uma cultura pela desvalorização do conhecimento 
dos idosos, dos ancestrais e dos mortos. 

Uma das razões da bestialidade que assola nosso 
mundo é a crença infantil de que devemos dar todo o poder 
aos que acabaram de chegar ao mundo. 

Mesmo que o capitalismo, na sua fúria pelo fetiche da 
inovação, nos enfie essa falácia goela abaixo, o futuro de-
pende muito mais dos mais velhos do que dos mais jovens. 

Isso em nada significa a adesão cega a formas de pre-
conceito ou superstições como pensam os inteligeninhos. 
Esse tipo de capacidade e permanência tem mais a ver com 
a habilidade de quem treinou tanto piano ao longo da vida 
que, ao ouvir as primeiras notas do “Noturno” de Chopin, é 

capaz de continuar a tocar a música sem ler nenhuma parti-
tura. A vida é uma arte prática e não teórica. 

A vida é como uma sinfonia na qual entramos depois 
que muitos já a tocaram e nos ensinaram a tocar com seus 
gestos delicados e discretos. A discrição é uma virtude dos 
que sabem ouvir e não dos que gritam com aí suas pequenas 
crenças em hashtags.  

A burguesia, como classe social histórica, é presa 
natural dessa forma de estupidez: acreditar no novo como 
resposta é sempre uma forma gourmet de ignorância. É 
confundir uma nova geração de iPhones com o modo como 
se educa os mais jovens ou se conduz o cotidiano. 

A ignorância da burguesia caminha passo a passo com 
o seu sucesso estrondoso. Toda forma de prosperidade 
carrega em si um risco de estupidez. 

Os mais velhos, em meio a sua dor, seus fracassos, suas 
doenças e seus medos, sabem muito mais sobre a vida do 
que os jovens barulhentos que confundem tecnologia com 
conhecimento. E a educação, na medida em que faz 
workshops de algoritmos, anuncia a cegueira que caracteriza 
o mundo moderno acerca de si mesmo. 

Quem ainda não entendeu que o futuro é dos mais 
velhos, não entendeu que “a sociedade é uma comunidade 
de almas que reúne os mortos, os vivos e os que ainda não 
nasceram”, como diria Edmundo Burke.  

(Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2020/02/setec

entos-anos.shtml. Luiz Felipe Pondé.) 
 
Questão 01 
Podemos afirmar que o título deste texto:   
A) Revela a concepção do autor sobre originalidade. 
B) Explicita o tema do texto, antecipando a perspectiva 

sobre a qual será abordado. 
C) Recorta uma informação fundamental para a depreensão 

do tema abordado pelo autor. 
D) Estabelece uma relação tangencial em relação ao tema, 

para evitar expor o posicionamento do autor diante do 
impasse abordado no texto.  

 
Questão 02 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. O autor defende a tese de que o passado deve ser preser-

vado e aperfeiçoado continuamente em busca de uma 
vida cada vez mais próspera.  

II. A expressão “ganhou ares de”, utilizada no primeiro pará-
grafo, significa “apresentar-se como” e confere ao texto 
certo grau de coloquialidade. 

III. A referência a “defensores de uma atitude progressista” 
sinaliza a importância defendida pelo autor de se romper 
com os padrões morais vigente, a fim de promover revo-
luções sociais. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II.  
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Questão 03 
No texto, a história contada pelo autor aproxima-se do 
gênero textual fábula porque: 
A) É uma história escrita para crianças. 
B) O desfecho da história provoca uma reflexão de caráter 

instrutivo.  
C) Os personagens são seres inanimados que representam 

qualquer pessoa.  
D) O autor utilizou na construção da história a figura de lin-

guagem denominada prosopopeia. 
 
Questão 04 
O trecho que apresenta opinião de uma das personagens 
da história contada no texto está em:  
A) “Uma pequena senhora abriu a porta sorridente.” (3º§) 
B) “Há quanto tempo a senhora cultiva esse jardim para que 

ele seja tão belo?” (4º§) 
C) “Nossa pequena senhora respondeu, de modo direto e 

simples: ‘Setecentos anos’.” (4º§) 
D) “[…] uma mulher brasileira apaixonada por jardins, 

viajando pelo interior da Inglaterra, passou de carro por 
uma pequena cidade do interior e estacionou diante de 
um belíssimo jardim”. (2º§) 

 
Questão 05 
“A vida de uma pessoa, de uma sociedade, de uma cultura, 
é como um jardim.” (5º§) Considerando este trecho, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O termo “vida” é metaforicamente comparado ao ter-

mo “jardim”. 
(     ) Caso houvesse a supressão do termo “como”, a compa-

ração tornar-se-ia implícita.  
(     ) A linguagem desse trecho é conotativa, porque as pala-

vras foram empregadas em sentido próprio e preciso. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) F, V, F. 
C) V, F, V. 
D) F, V, V.  
 
Questão 06 
“[...] tem mais a ver com a habilidade de quem treinou 
tanto piano ao longo da vida que, ao ouvir as primeiras 
notas do ‘Noturno’ de Chopin, é capaz de continuar 
tocando a música sem nenhuma partitura.” (10º§). Em 
relação ao trecho, analise as afirmativas a seguir. 
I. A palavra “mais” explicita a noção de oposição. 
II. As vírgulas foram usadas para isolar o adjunto adverbial 

descolado. 
III. Nesse trecho, há, respectivamente, uma causa e uma 

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

Questão 07 
Os referentes entre parênteses recuperam adequadamen-
te os pronomes destacados, EXCETO: 
A) “[...] na sua fúria [...].” (do capitalismo) 
B) “Ela tinha muitas perguntas […].” (a pequena senhora) 
C) “[…] aqui não representa apenas a beleza […].” (na 

história contada) 
D) “Isso em nada significa [...]” (acreditar que o futuro 

depende dos mais velhos) 
 
Questão 08 
De acordo com o texto, os conhecimentos acumulados com 
o passar do tempo: 
A) Enlaça a burguesia na inépcia de continuar a cometer os 

mesmos equívocos.  
B) São teorias ultrapassadas que se opõem à ideologia 

pragmática moderna.  
C) Fomentam a construção de preconceitos que atrasam a 

evolução da humanidade. 
D) Devem subsistir na construção do futuro para que se 

possa dar continuidade na construção de um mundo 
moralmente harmonioso. 

 
Questão 09 
“[...] são fruto de rupturas trazidas por recém-nascidos ou 
adolescentes raivosos” (6º§). As palavras destacadas neste 
trecho significam, respectivamente: 
A) “criações originais” e “interrupções de continuidade”.  
B) “reutilização das ideias antigas” e “abertura para o novo”.  
C) “desobediências” e “restauração de padrões desgastados”. 
D) “crianças que acabaram de nascer” e “jovens que ainda 

não atingiram a idade adulta”. 
 
Questão 10 
“[...] mas a primeira resposta já impactou nossa conterrâ-
nea cultivadora de jardins no Jardim Europa.” (3º§). A 
conjunção destacada estabelece em relação a informação 
apresentada anteriormente um(a):  
A) Confirmação. 
B) Contrariedade. 
C) Contentamento.  
D) Questionamento. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 11 
No Sistema Operacional Linux, para verificar a ocupação 
atual do disco, com informação de cada partição, a sua 
ocupação, espaço disponível, bem como o percentual de 
utilização do disco e o ponto de montagem da partição, 
pode-se utilizar o seguinte comando: 
A) df 
B) ss 
C) du 
D) fdisk   
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Questão 12 
Diversos são os atalhos de teclado, considerando a versão 
do Microsoft Windows 10, Configuração Local, Idioma Por-
tuguês-Brasil. Ao utilizar um computador com uma tela 
sensível ao toque (Touch Screen), sabemos que alguns ata-
lhos do Windows 10 possuem funções específicas. Como 
exemplo tem-se o conjunto de teclas (atalhos do teclado) 
que exibem ou ocultam o narrador. Assinale, a seguir, tal 
atalho. 
A) Tecla Win + Esc 
B) Tecla Win + Enter 
C) Tecla Win + Home 
D) Tecla Win + Barra de espaços 
 
Questão 13 
Sobre os meios de transmissão em Comunicação de Dados, 
o “condutor especial de altíssima capacidade de transmis-
são, podendo transportar até um bilhão de canais telefôni-
cos ou cerca de 100.000 canais de TV” se refere a: 
A) Enlace rádio.  
B) Fibras óticas. 
C) Linhas abertas. 
D) Linhas de alta tensão. 
 
Questão 14 
A classificação dos sistemas operacionais em relação ao 
seu projeto (arquitetura), que fornece uma abstração do 
hardware para vários sistemas operacionais se refere a: 
A) Sistema em camadas. 
B) Monitor de máquinas virtuais. 
C) Núcleo monolítico ou monobloco. 
D) Micronúcleo ou modelo cliente-servidor. 
 
Questão 15 
No Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-        
-Brasil, a lixeira pode ser considerada um local de 
armazenamento temporário de arquivos não desejados ou 
desnecessários. Considerando a lixeira no Windows, “por 
padrão, _____ de um disco até 40 GB são alocados para a 
lixeira, mais ____ do espaço acima de 40 GB”. Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
A) 5% / 5% 
B) 5% / 10% 
C) 10% / 5% 
D) 10% / 10%  
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 16 
No período pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Uni-
dos tiveram que dividir a hegemonia mundial com outra 
grande potência, protagonizando uma acirrada disputa 
diplomática denominada Guerra Fria. O país, opositor dos 
EUA neste cenário, era: 
A) França. 
B) Alemanha. 
C) Reino Unido. 
D) União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS. 

Questão 17 
“O aumento nos focos de incêndio nos maiores biomas do 
mundo chamou a atenção da comunidade internacional. 
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
compilados com o auxílio de sistemas da Agência Espacial 
Norte-Americana (Nasa), apontam que há três biomas que 
foram particularmente afetados pelas queimadas nos últi-
mos anos: a tundra, vegetação baixa que ocorre em diversas 
regiões da Rússia; a savana, que recobre boa parte da Ango-
la, da República Democrática do Congo (RDC) e da Zâmbia; e 
a floresta amazônica, atingida pelos incêndios no Brasil e na 
Bolívia. Ao longo do tempo, o Estado Brasileiro elaborou vá-
rias estratégias geopolíticas para um melhor controle das 
suas fronteiras. A cobiça internacional que a Amazônia des-
perta se deve em grande parte à sua extraordinária biodi-
versidade. Daí as pressões internacionais que o país sofre, 
voltadas à preservação e a conservação da floresta.”  

 (Disponível em: 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/04/queimadas-

afetam-amazonia-tundra-e-savana-em-2019-mas-planeta-sofre-mais-
com-o-fogo-no-brasil.ghtml. Com adaptações.) 

 

A questão Amazônica não é recente e vai muito mais além 
do que o problema das queimadas. Vários são os fatores 
que servem como agravantes dessa questão, dentre os 
quais podemos apontar: 
A) A internacionalização oficial de toda a bacia amazônica, 

reconhecida mundialmente como patrimônio natural da 
humanidade. 

B) O excesso de demarcações indígenas em áreas estratégi-
cas de terras produtivas, prejudicando, acirradamente, a 
economia local. 

C) O desinteresse das comunidades científicas em desenvol-
ver pesquisas de remédios e cosméticos devido às intem-
péries e doenças tropicais. 

D) A instabilidade política de países como a Colômbia, que 
tem parte do seu território controlado por grupos de 
guerrilheiros e narcotraficantes. 

 
Questão 18 
 

População mundial deve ter mais 2 bilhões de pessoas nos 
próximos 30 anos 

 

“Segundo novo relatório, habitantes do planeta devem che-
gar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050 e cerca de 11 bilhões 
em 2100; em 2018, pela primeira vez, mais pessoas tinham 
65 anos ou mais do que menos de cinco anos.” 

(Disponível em: https://news.un.org/pt/tags/numero-de-pessoas-no-
mundo. Acesso em: 03/03/2021. Com adaptações.) 

 

Sobre a distribuição populacional no mundo NÃO é correto 
afirmar que:  
A) O crescimento populacional vem registrando aumentos 

significativos. 
B) A China e a Índia são, atualmente, as nações mais populo-

sas do planeta.  
C) A África é o continente que possui a maior taxa de cresci-

mento populacional. 
D) A taxa de crescimento demográfico tem se apresentado 

menor em países ricos. 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/04/queimadas-afetam-amazonia-tundra-e-savana-em-2019-mas-planeta-sofre-mais-com-o-fogo-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/04/queimadas-afetam-amazonia-tundra-e-savana-em-2019-mas-planeta-sofre-mais-com-o-fogo-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/04/queimadas-afetam-amazonia-tundra-e-savana-em-2019-mas-planeta-sofre-mais-com-o-fogo-no-brasil.ghtml
https://news.un.org/pt/story/2019/06/1676601
https://news.un.org/pt/story/2019/06/1676601
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Questão 19 
Sobre a responsabilidade penal juvenil, é correto afirmar 
que: 
A) Os responsáveis legais pelo menor serão punidos por 

seus atos criminosos. 
B) Ao cometer um delito, um indivíduo considerado respon-

sável será submetido a uma determinada pena. 
C) O menor responde pela violação da lei penal na condição 

de adulto, sem qualquer garantia diferenciada reservada 
aos indivíduos jovens. 

D) Não mais obedece às leis do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, pois considera-se consciente das conse-
quências individuais e coletivas dos seus atos e da 
responsabilidade legal embutidas nas suas ações. 

 
Questão 20 
“É o maior e mais ambicioso programa da história do Brasil. 
Nasceu para enfrentar o maior desafio da sociedade brasi-
leira, que é o de combater a fome e a miséria, e promover 
a emancipação das famílias em situação de maior pobreza 
no país. Trata-se de um programa federal destinado às 
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. 
Através dele, o governo federal concede mensalmente 
benefícios em dinheiro para famílias mais necessitadas.” 
As informações se referem ao: 
A) Bolsa Verde. 
B) Auxílio-moradia. 
C) Programa Bolsa Família. 
D) Minha Casa Minha Vida. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 

Questão 21 
“A Lei Complementar Municipal nº 41/2011 estabelece 
que, às pessoas com deficiência, no âmbito dos concursos 
públicos realizados pelo Município de Formiga/MG, serão 
reservados o ______________ de ______ das vagas ofer-
tadas.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) mínimo / 10%  
B) máximo / 10%  
C) mínimo / 20%  
D) máximo / 20%  
 
Questão 22 
Em relação à Lei Complementar Municipal nº 41/2011, assi-
nale a alternativa correta. Supondo que um servidor público 
concursado do Instituto de Previdência de Formiga/MG tenha 
sido requisitado a trabalhar em um feriado, o adicional de 
serviço extraordinário devido será de: 
A) 50% em relação à hora normal de trabalho. 
B) 50% em relação à hora noturna de trabalho. 
C) 25% em relação à hora noturna de trabalho. 
D) 100% em relação à hora normal de trabalho. 

Questão 23 
Considere a hipótese de um servidor público do Município 
de Formiga/MG, ocupante de cargo comissionado, estar 
em exercício interino de outro cargo comissionado no 
mesmo ente federativo. Nos termos da Lei Complementar 
Municipal nº 41/2011, o servidor: 
A) Receberá a remuneração do menor acrescida de 20% de 

gratificação. 
B) Receberá a remuneração de um deles acrescida de 50% 

de gratificação. 
C) Deverá optar pela remuneração de um deles durante o 

período da interinidade. 
D) Deverá exonerar-se de um dos cargos comissionados, 

pois é vedada a interinidade. 
 
Questão 24 
Considere a hipótese de um servidor público que tenha tido 
o estágio probatório, relativo a cargo efetivo no Município 
de Formiga/MG, suspenso em virtude de afastamento 
superior a seis meses. Nesse caso, nos moldes da Lei 
Complementar Municipal nº 41/2011, a suspensão do 
prazo de estágio probatório: 
A) Renova o cômputo do período que será reiniciado do 

zero, a partir da data de retorno ao efetivo exercício do 
cargo para o qual foi concursado. 

B) Impede a aquisição da estabilidade, ficando o servidor na 
condição de mera função pública até o retorno ao efetivo 
exercício do cargo para o qual foi concursado. 

C) Não interrompe o cômputo do período já cumprido pelo 
servidor, sendo computado o período de afastamento 
como efetivo exercício para fins de avaliação de desem-
penho. 

D) Importa o cômputo do período já cumprido pelo servidor, 
voltando a ser computado pelo que lhe resta quando do 
retorno ao efetivo exercício do cargo para o qual foi 
concursado. 

 
Questão 25 
Em relação à Lei Orgânica do Município de Formiga/MG, 
compete ao Município, EXCETO: 
A) Conceder e renovar licença para localização e funciona-

mento de estabelecimentos industriais, comerciais, pres-
tadores de serviços e quaisquer outros. 

B) Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, 
especialmente no perímetro urbano, determinar o itine-
rário e os pontos de parada dos transportes coletivos. 

C) Estabelecer servidões administrativas necessárias à rea-
lização de serviços estaduais e federais, inclusive aquelas 
necessárias à realização de serviços dos seus conces-
sionários. 

D) Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de 
arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como 
as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do 
seu território, observada a lei federal. 
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Questão 26 
Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Formi-
ga/MG, é de competência comum do Município, do Estado 
e da União: 
A) Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos locais. 
B) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e 

à ciência. 
C) Fiscalizar a conservação, o transporte e o comércio de 

gêneros alimentícios. 
D) Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos 

bens públicos municipais. 
 
Questão 27 
Em relação à Lei Orgânica do Município de Formiga/MG, 
verificada a vacância do cargo de Prefeito e inexistindo 
Vice-Prefeito, adotar-se-á a seguinte medida: 
A) Ocorrendo a vacância no penúltimo ano de mandato, 

assumirá o Presidente da Câmara, que completará o 
período. 

B) Ocorrendo a vacância no último ano de mandato, assu-
mirá o Controlador Geral do Município, que completará 
o período. 

C) Ocorrendo a vacância nos dois primeiros anos do man-
dato, far-se-á eleição noventa dias após a sua abertura, 
cabendo aos eleitos o mandato de quatro anos. 

D) Ocorrendo a vacância nos três primeiros anos do man-
dato, far-se-á eleição noventa dias após a sua abertura, 
cabendo aos eleitos completar o período dos seus ante-
cessores. 

 
Questão 28 
Quanto à Lei Orgânica do Município de Formiga/MG, são 
infrações político-administrativas do Prefeito, EXCETO: 
A) Impedir o funcionamento regular da Câmara Municipal. 
B) Ausentar-se do município por razão de caso fortuito ou 

força maior. 
C) Proceder de modo incompatível com a dignidade e o 

decoro do cargo. 
D) Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, em 

forma regular, a proposta orçamentária. 
 
Questão 29 
Considerando a Lei de Improbidade Administrativa, a sede 
do Município Alfa não possui rampas de acesso para cadei-
rantes, descumprindo os requisitos de acessibilidade pre-
vistos na legislação. Na hipótese, a autoridade responsá-
vel: 
A) Pratica ato de improbidade do tipo prejuízo ao erário. 
B) Pratica ato de improbidade do tipo enriquecimento ilí-

cito. 
C) Pratica ato de improbidade do tipo atentado aos princí-

pios. 
D) Não pratica ato de improbidade, caracterizando-se mera 

infração administrativa. 
 
 

Questão 30 
Em relação à Lei de Improbidade Administrativa, o Secretá-
rio de Governo de determinado Município realizou a doa-
ção de um veículo a uma entidade privada, sem observar 
as formalidades regulamentares. Ficou provado que a 
entidade tem fins educativo-assistenciais. Na hipótese, a 
prática de ato de improbidade administrativa:  
A) Fica configurada no tipo prejuízo ao erário. 
B) Fica configurada no tipo enriquecimento ilícito. 
C) Fica configurada no tipo atentado aos princípios. 
D) Não se configura, devido à natureza da entidade. 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 31 
Sobre o modo de averiguação por parte do controle interno 
municipal, com base nas normas gerais de direito finan-
ceiro para elaboração e controle dos orçamentos e balan-
ços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O controle da execução orçamentária tem foco, também, 

na fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos. 

B) O Poder Executivo municipal, por meio do controle 
interno, exercerá o controle da execução orçamentária, 
sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas do 
Estado ou órgão equivalente. 

C) Os responsáveis pelo controle interno devem estar cien-
tes de que poderá haver, a qualquer tempo, levanta-
mento, prestação ou tomada de contas de todos os 
responsáveis por bens ou valores públicos. 

D) O controle interno, na verificação da legalidade dos atos 
de execução orçamentária, será concomitante e subse-
quente. Não há que se falar em verificação prévia, haja 
vista não ser possível esse tipo de verificação. 

 
Questão 32 
Sobre ética profissional do servidor público, é INCORRETO 
afirmar que: 
A) Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos é causar-   

-lhe dano moral.  
B) Retardar ao máximo a prestação de contas é condição 

essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coleti-
vidade a seu cargo. 

C) O servidor público deve estar atento e cumprir todas as 
ordens legais de seus superiores, evitando condutas 
negligentes. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo 
de desvios podem ser de difícil correção e caracterizar 
imprudência no desempenho da função pública. 

D) Quando o servidor público deixa cidadãos à espera de 
solução que compete ao setor em que exerça suas fun-
ções, permitindo a formação de longas filas ou atrasos na 
prestação do serviço, caracteriza atitude contra a ética ou 
ato de desumanidade e, principalmente, grave dano 
moral aos usuários dos serviços públicos. 
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Questão 33 
A Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, dispõe 
sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de 
economia mista e outras entidades públicas e suas res-
pectivas entidades fechadas de previdência complemen-
tar, além de outras providências correlatas. Considerando 
o disposto em referida Lei, assinale a alternativa INCOR-
RETA. 
A) Entidades fechadas de previdência complementar de 

municípios devem se organizar sob a forma de fundação 
ou sociedade civil com fins lucrativos. 

B) Os municípios não podem fazer aporte de recursos a 
entidades de previdência privada de caráter complemen-
tar, salvo na condição de patrocinador. 

C) As entidades de previdência privada de caráter comple-
mentar são instituições criadas para o fim exclusivo de 
administrar planos de benefícios de natureza previden-
ciária, patrocinados e/ou instituídos. 

D) A fiscalização e o controle dos planos de benefícios e das 
entidades fechadas de previdência complementar é de 
competência do órgão regulador e fiscalizador das enti-
dades fechadas de previdência complementar – PREVIC. 

 
Questão 34 
O controle interno deve estar atento à legislação que dis-
põe sobre regras gerais para a organização e o funciona-
mento dos regimes próprios de Previdência Social dos 
servidores públicos dos municípios. Com base na Lei 
nº 9.717/1998, assinale a alternativa INCORRETA.  
A) É vedado, aos regimes próprios de Previdência Social, o 

pagamento de benefícios, mediante convênios ou con-
sórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre 
Municípios. 

B) Os regimes próprios de Previdência Social dos servidores 
públicos não estão sujeitos às inspeções e auditorias de 
natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial dos órgãos de controle externo. 

C) Os dirigentes de unidade gestora do regime próprio de 
Previdência Social deverão ter formação superior e possuir 
comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas 
financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, 
atuarial ou de auditoria.      

D) Os dirigentes do ente federativo instituidor do regime 
próprio de Previdência Social e da unidade gestora do 
regime e os demais responsáveis pelas ações de investi-
mento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive 
os consultores, os distribuidores, a instituição financeira 
administradora da carteira, o fundo de investimentos que 
tenha recebido os recursos e seus gestores e adminis-
tradores serão solidariamente responsáveis, na medida 
de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos 
decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação 
vigente a que tiverem dado causa.      

 
 
 

Questão 35 
É de suma importância que o controle interno tenha conhe-
cimento suficiente para analisar o processo de execução da 
despesa pública orçamentária, pois, só assim, será capaz de 
aplicar um efetivo controle. Sobre a execução da despesa 
pública orçamentária, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O conjunto de alterações orçamentárias previstas na 

legislação orçamentária pode ser dividido em três clas-
ses: créditos adicionais; reabertura de créditos e outras 
alterações orçamentárias. 

B) Verificada a frustração na arrecadação da receita prevista 
ou o aumento das despesas obrigatórias que venham a 
comprometer o alcance das metas fiscais, torna-se neces-
sária a adoção de ajuste entre receita e despesa. 

C) O orçamento anual é um instrumento de planejamento 
elaborado no exercício da execução, o qual não pode ser 
alterado, mesmo se durante a execução do orçamento, 
as programações aprovadas na Lei Orçamentária Anual – 
LOA revelarem-se inadequadas ou insuficientes para a 
realização dos programas de trabalho.  

D) Para garantir o cumprimento dos resultados fiscais esta-
belecidos na Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO e 
obter maior controle sobre os gastos, a Administração 
Pública realiza a programação orçamentária e financeira 
da execução das despesas públicas, bem como o monito-
ramento do cumprimento das metas de resultado primá-
rio.  

 
Questão 36 
Para efeito da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se 
por transferência voluntária a entrega de recursos corren-
tes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 
decorra de determinação constitucional, legal ou os desti-
nados ao Sistema Único de Saúde (SUS). São consideradas 
exigências para a realização de transferências voluntárias, 
além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
EXCETO: 
A) Existência de dotação específica, previsão orçamentária 

de contrapartida e cumprimento dos limites constitucio-
nais relativos à educação e à saúde. 

B) Observância dos limites das dívidas consolidada e mobi-
liária, de operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa 
total com pessoal.  

C) Observância de que as transferências voluntárias de 
recursos e a concessão de empréstimos pelos Governos 
Federal e Estaduais, para pagamento de despesas com 
pessoal ativo, inativo e pensionistas dos Municípios estão 
em dia.         

D) Comprovação, por parte do beneficiário, de que se acha 
em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 
financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como 
quanto à prestação de contas de recursos anteriormente 
dele recebidos. 
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Questão 37 
A tomada de contas especial é um processo administrativo 
devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar 
responsabilidade por ocorrência de dano à administração 
pública federal, a fim de obter o respectivo ressarcimento. 
Essa dinâmica tem por base a apuração de fatos, a quanti-
ficação do dano, a identificação dos responsáveis. A instau-
ração da tomada de contas especial tem por pressuposto 
as seguintes irregularidades, EXCETO: 
A) Omissão no dever de prestar contas. 
B) Prática de quaisquer atos legais, legítimos e econômicos. 
C) Não comprovação da aplicação dos recursos repassados 

pela União. 
D) Ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou 

valores públicos. 
 
Questão 38 
“Na Era da Informação, lidar com pessoas deixou de ser um 
problema e passou a ser a solução para as organizações. 
Deixou de ser um desafio e passou a ser a vantagem compe-
titiva para as organizações bem-sucedidas.” 

(CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3ª ed. RJ: Elsevier, 2010. 
P.: 42.) 

 

Para adicionar valor à organização, servir aos seus objeti-
vos e criar vantagens competitivas, a área de Recursos Hu-
manos precisa desempenhar papéis múltiplos e complexos.  
I. “___________________________________: a área de 

recursos humanos que busca ajudar na criação de uma 
organização criativa, renovadora e inovadora.” 

II. “___________________________________: o objetivo 
é ajudar no envolvimento e comprometimento dos 
funcionários, para transformá-los em agentes empreen-
dedores, parceiros e fornecedores para a organização.”  

III. “___________________________________: o importan-
te é oferecer uma base de serviços à organização para 
ajudá-la a ser eficiente e eficaz.” 

IV. “___________________________________: a finalida-
de é impulsionar a estratégia organizacional.” 

Considerando tais papéis, assinale a alternativa que com-
pleta correta e sequencialmente as afirmativas anteriores. 
A) I. Administração de estratégias de recursos humanos II. 

Administração da contribuição dos funcionários III. Admi-
nistração da infraestrutura da empresa IV. Administração 
da transformação e da mudança 

B) I. Administração da infraestrutura da empresa II. Admi-
nistração de estratégias de recursos humanos III. Admi-
nistração da transformação e da mudança IV. Administra-
ção da contribuição dos funcionários 

C) I. Administração da transformação e da mudança II. Admi-
nistração da contribuição dos funcionários III. Administra-
ção da infraestrutura da empresa IV. Administração de 
estratégias de recursos humanos 

D) I. Administração da contribuição dos funcionários II. 
Administração da transformação e da mudança III. Admi-
nistração de estratégias de recursos humanos IV. Admi-
nistração da infraestrutura da empresa  

 

Questão 39 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. As atividades desempenhadas pelo controle externo e 

pelo controle interno apresentam similaridades quanto 
aos objetivos e técnicas aplicáveis; porém, se distinguem 
quanto à sua atuação. 

II. O controle interno integra a estrutura organizacional da 
Administração e tem por função acompanhar a execução 
dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou 
corretivamente, as ações a serem desempenhadas. Além 
disso, note-se o caráter opinativo do controle interno, 
haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta 
que lhe seja indicada, sendo dele a responsabilidade e 
risco dos atos praticados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
A) As afirmativas I e II estão corretas. 
B) A afirmativa I está correta. Contudo, a afirmativa II está 

equivocada, haja vista que o gestor está obrigado a 
atender as correções propostas pelo controle interno, 
sob pena de crime de improbidade. 

C) A afirmativa I está correta. Contudo, a afirmativa II está 
equivocada ao afirmar que a atuação do controle interno 
é em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, pois os 
apontamentos do controle interno são impositivos. 

D) A afirmativa II está correta. Contudo, a afirmativa I está equi-
vocada ao afirmar que o controle externo e o controle 
interno apresentam similaridades quanto aos objetivos e 
técnicas aplicáveis. Esses controles têm objetivos e técnicas 
aplicáveis completamente diferentes.  

 
Questão 40 
Considerando o disposto na Portaria MPS nº 154/2008, que 
disciplina procedimentos sobre a emissão de certidão de 
tempo de contribuição pelos regimes próprios de Previdên-
cia Social, analise as afirmativas a seguir.  
I. O tempo de contribuição para Regime Próprio de Previ-

dência Social – RPPS deverá ser provado com Certidão de 
Tempo de Contribuição – CTC, fornecida pela unidade 
gestora do RPPS ou, excepcionalmente, pelo órgão de 
origem do servidor, desde que devidamente homolo-
gada pela respectiva unidade gestora do RPPS. 

II. Quando solicitado pelo ex-servidor, que mantém vínculos 
em dois regimes previdenciários ou dois vínculos em um 
mesmo RPPS, é permitida a emissão de CTC única com 
destinação do tempo de contribuição para, no máximo, dois 
regimes previdenciários distintos, devendo constar o período 
integral de contribuição, bem como os períodos a serem 
aproveitados em cada um dos vínculos previdenciários 
mantidos nos regimes instituidores, segundo indicação do 
requerente.  

Assinale a alternativa correta. 
A) As afirmativas I e II estão corretas. 
B) Apenas a afirmativa I está correta. 
C) Apenas a afirmativa II está correta. 
D) As afirmativas I e II estão incorretas.  
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Questão 41 
Em leitura ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
conclui-se que todas as alternativas estão corretas, EX-
CETO: 
A) As disponibilidades de caixa do regime próprio dos servi-

dores públicos ficarão depositadas na mesma conta que 
as demais disponibilidades de cada ente federativo. 

B) O Anexo de Metas Fiscais, que integra a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, deverá conter a avaliação da situação 
financeira e atuarial dos regimes geral de Previdência 
Social e próprio dos servidores públicos. 

C) Os recursos financeiros obtidos com a alienação de bens 
e direitos que integram o patrimônio público poderão ser 
destinados para o financiamento de despesa corrente do 
regime de Previdência Social próprio dos servidores 
públicos, se assim for definido em Lei. 

D) No somatório para apuração da despesa total com 
pessoal deverão ser incluídos os proventos da aposen-
tadoria, das reformas e das pensões, inclusive adicionais, 
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qual-
quer natureza, bem como encargos sociais e contri-
buições recolhidas pelo ente às entidades de Previdência. 

 
Questão 42 
Os atos praticados pela Administração Pública devem, 
sempre, se orientar pelo interesse da coletividade. Se não 
tiverem essa orientação, poderão ser anulados por desvio 
de finalidade. Independentemente de quem exerce a fun-
ção pública, o interesse da coletividade tem de ser buscado 
conforme estabelecido em lei. Dessa forma, os agentes 
públicos devem primar pela não vinculação das atividades 
desempenhadas à promoção pessoal dos administradores 
e gestores públicos. Nesse sentido, o art. 37, § 1º, da Cons-
tituição Federal de 1988, determina que:  
 

“A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos 
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos”.  
 

O enunciado faz referência a qual Princípio Constitucional 
de natureza ética?  
A) Probidade. 
B) Publicidade. 
C) Moralidade. 
D) Impessoalidade. 
 
Questão 43 
A Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, institui, no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisi-
ção de bens e serviços comuns, além de outras providên-
cias. Considerando o disposto em referida Lei, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Para aquisição de bens e serviços comuns tem de ser 

adotada a licitação na modalidade de pregão. 

II. A licitação, na modalidade de pregão, não poderá ser 
realizada por meio da utilização de recursos de tecnolo-
gia da informação. 

III. Na fase preparatória do pregão, a autoridade pública 
competente designará, dentre as pessoas de sua confi-
ança, aquela que será pregoeiro. 

IV. A equipe de apoio, para realização do Pregão, deverá ser 
composta integralmente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo ou emprego da administração. 

Está INCORRETO o que se afirma em  
A) I, II, III e IV. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
 
Questão 44 
Considerando o disposto na Nota Técnica nº 04/2012/CGNAL-
-CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, assinale alternativa INCORRETA. 
A) A contribuição devida pelos segurados para o custeio dos 

Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS tem por 
fundamento o princípio da obrigatoriedade contributiva 
e o caráter não solidário. 

B) Entende-se por base cálculo, a grandeza econômica sobre 
a qual se aplica a alíquota para apuração de determinada 
quantia a pagar, cuja definição depende de edição de lei, 
em respeito ao princípio da legalidade.  

C) Compete ao ente federativo definir, em lei própria, a base 
de cálculo da contribuição previdenciária destinada ao 
seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, sobre a 
qual deverão incidir as alíquotas de contribuição.  

D) A contribuição devida pelos segurados para o custeio dos 
Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS encontra-
-se inserida entre as contribuições sociais, as quais são 
reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência como 
espécie do gênero tributos. Sendo assim, está sujeita às 
normas gerais em matéria de legislação tributária. 

 
Questão 45 
Sobre improbidade administrativa, conforme disposto na 
Lei nº 8.429/1992, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Qualquer agente público está obrigado a velar pela estrita 

observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são 
afetos. 

B) Qualquer pessoa que induza ou concorra para a prática do 
ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta é alcançado pela Lei de Improbidade 
Administrativa. 

C) O sucessor daquele que causou lesão ao patrimônio 
público ou se enriqueceu ilicitamente está sujeito às 
cominações da Lei de Improbidade Administrativa, até o 
limite do valor da herança. 

D) As pessoas que exercem emprego ou função nas entida-
des públicas, sem remuneração e de forma transitória, 
não são consideradas agentes públicos e, por isso, não 
são alcançadas pela Lei de Improbidade Administrativa. 
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Questão 46 
Sobre licitações, assinale a afirmativa correta.  
A) Têm como objetivo garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais 
barata para a administração. 

B) Entende-se por contrato o ajuste entre a Administração 
Pública e particulares, sem que, necessariamente, haja 
um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas.    

C) Os agentes públicos são proibidos de admitir, prever, 
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam o seu caráter competitivo, 
o que é excluído nos casos de sociedades cooperativas. 

D) O procedimento licitatório caracteriza ato administrativo 
formal em qualquer esfera da Administração Pública, o 
que não impede a participação de qualquer cidadão nos 
mesmos, desde que não interfira de modo a perturbar ou 
impedir a realização dos trabalhos.  

 
Questão 47 
Sobre planejamento de auditoria, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Ao planejar a auditoria, o auditor está proibido de exercer 

julgamento sobre as distorções que são consideradas 
relevantes. 

B) Ao planejar e executar os testes de controle, o auditor 
deve obter evidência de auditoria mais persuasiva quan-
to maior for a sua confiança na efetividade do controle. 

C) O auditor deve solicitar representação formal da administração 
e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, 
sobre se acreditam que os efeitos de distorções não corrigidas 
são não relevantes, individualmente e em conjunto, para as 
demonstrações contábeis como um todo. 

D) Entende-se por evidência de auditoria, as informações 
utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que 
se fundamentam a sua opinião. A evidência de auditoria 
inclui as informações contidas nos registros contábeis 
que suportam as demonstrações contábeis e informa-
ções obtidas de outras fontes. 

 
Questão 48 
Sobre auditoria interna e externa, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Auditores independentes não podem utilizar os trabalhos 

da auditoria interna. 
B) O auditor independente pode ser proibido por lei ou 

regulamento de obter assistência direta dos auditores 
internos. 

C) O auditor independente deve, ao se comunicar com os 
responsáveis pela governança, fornecer um resumo do 
alcance planejado, da época da auditoria e como ele 
planejou usar o trabalho da auditoria interna. 

D) O auditor independente não deve utilizar auditor interno 
para prestar assistência direta se existirem ameaças 
significativas à objetividade do auditor interno ou se o 
auditor interno não tem competência suficiente para 
executar o trabalho proposto. 

 

Questão 49 
Sobre a tomada de contas especiais, conforme disposto na 
Instrução Normativa nº 03/2013, é INCORRETO afirmar 
que: 
A) A instauração da tomada de contas especial compete, 

exclusivamente, ao titular de cada órgão ou entidade 
jurisdicionada, não podendo ocorrer delegação de com-
petência.  

B) A tomada de contas especial será realizada com inde-
pendência e imparcialidade, cabendo à autoridade admi-
nistrativa competente assegurar os meios necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos.  

C) A tomada de contas especial será conduzida por servido-
res públicos, titulares de cargo ou emprego público, de 
provimento efetivo, organizados sob a forma de comis-
são ou mesmo individualmente, competindo-lhes a for-
malização e a instrução do procedimento.  

D) As medidas administrativas internas que precedem a instau-
ração da tomada de contas especial podem constituir-se em 
diligências, notificações, comunicações ou outros procedi-
mentos devidamente formalizados, destinados a promover 
a prestação de contas ou o ressarcimento ao erário estadual 
ou municipal.  

 
Questão 50 
A respeito das aplicações dos recursos dos regimes próprios 
de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, analise as afirmativas a seguir. 
I. Deve avaliar os custos decorrentes das aplicações, inclusive 

daquelas efetuadas por meio de fundos de investimento e 
divulgar as despesas com as aplicações e com a contratação 
de prestadores de serviços. 

II. Deverá manter registro, por meio digital, de todos os docu-
mentos que suportem a tomada de decisão na aplicação de 
recursos. 

III. Deve definir claramente a separação de responsabilidades 
de todos os agentes que participem do processo de análise, 
avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre 
a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das 
alçadas de decisão de cada instância. 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

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

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

2. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e 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, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que 
não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. No caso do candidato, 
durante a realização das provas, ser surpreendido portando os aparelhos eletrônicos citados, será automaticamente 
lavrado no Termo de Ocorrência o fato ocorrido e ELIMINADO automaticamente do processo de seleção. Para evitar 
qualquer situação neste sentido, o candidato deverá evitar portar no ingresso ao local de provas quaisquer equipamentos 
acima relacionados. 

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

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior e 40 (quarenta) 
questões para o cargo de nível médio. A Prova Discursiva (Parecer Jurídico) será aplicada apenas para o cargo de Advogado 
Previdenciário. 

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

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para os cargos de nível médio e superior completo; e para o cargo de Advogado 
Previdenciário, as provas terão duração de 5 (cinco) horas. Este período abrange a assinatura e a transcrição das respostas 
para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (cargo de Advogado Previdenciário). 

7. 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 Respostas (Gabarito) 
e a Folha de Textos Definitivos (cargo de Advogado Previdenciário), devidamente assinados em local específico. 

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

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

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

 
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 da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha.  
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
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 ao fornecer os 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. 


	População mundial deve ter mais 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos



