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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para responder às questões de 01 a 10. 
 

Carta ao leitor: 221 vezes por dia 
 

Esse é o número de vezes que as pessoas tiram o celular do 
bolso, em média. Há algo de errado aí. 

 

O século 21 começou no dia 9 de janeiro de 2007. Foi 
quando Steve Jobs apresentou o iPhone num evento da 
Apple. No momento em que o fundador da companhia abriu 
a homepage do New York Times no aparelhinho, começava 
uma nova era: a do computador realmente pessoal. A 
internet se libertava dos PCs, e chegava aos bolsos de todo 
mundo. 

Bom, não exatamente de todo mundo. O iPhone de 
2007 era uma Lamborghini, algo feito para uma minoria 
endinheirada. Mas isso começaria a mudar no final de 2008, 
com a chegada do Android. Agora qualquer empresa que 
quisesse copiar a Apple e fabricar seu próprio smartphone 
podia usar o sistema operacional do Google, o que diminuía 
violentamente o custo de desenvolvimento. Isso permitiu a 
criação de smartphones que cabiam mesmo no bolso – 
agora, no sentido financeiro da expressão. 

Ainda era tudo mato: não existia WhatsApp nem 
Instagram. E o Facebook, que compraria os dois na década 
seguinte, ainda tomava pau do Orkut. Mas a revolução já 
tinha começado. Em 2008, foram vendidos 139 milhões de 
smartphones no mundo. Em 2011, com mais dispositivos 
baratos à disposição, 472 milhões. De 2014 em diante, mais 
de um bilhão. Resultado: 4 bilhões de pessoas têm 
smartphone hoje. Isso dá 51,9% da população mundial – ou 
80% da população adulta (entre 15 e 65 anos). Os aparelhos 
só não tendem mesmo à onipresença em bolsões de pobreza 
extrema – África subsaariana, Bangladesh, Paquistão. 

O normal, inclusive, é que boa parte dos países tenham 
tantos smartphones quanto habitantes. É o caso do Brasil. 
De acordo com a Anatel, há 183,5 milhões de linhas 3G e 4G 
ativas no Brasil. Mesmo descontando quem possui mais de 
um chip no aparelho, então, temos quase um smartphone 
por pessoa por aqui, mesmo amargando o 70° PIB per capita 
do planeta. 

Falar como o smartphone mudou o mundo é chover no 
molhado. Ele criou as empresas mais valiosas do planeta 
(Apple, Google, Facebook, Huawei), revolucionou o dia a dia 
(Uber, Rappi), e mudou a política (uma presença forte nas 
redes sociais vale mais do que toneladas de horário eleitoral 
na TV, como as eleições de 2018 provaram). Mas não é “só” 
isso. 

Os smartphones passaram a moldar a realidade não 
apenas pela eficiência absurda, mas também porque viciam. 
Não é à toa que cada pessoa tira o celular do bolso ou da 

bolsa 221 vezes por dia, em média. Como dizem o editor 
Bruno Garattoni e o repórter Eduardo Szklarz na reportagem 
principal desta edição: “Por trás dos ícones coloridos, as 
gigantes da tecnologia fazem um esforço consciente para 
nos manipular, usando recursos da psicologia, da neurologia 
e até dos cassinos”. É isso. 

(Por Alexandre Versignassi. Disponível em: https://super.abril.com.br/ 
blog/alexandre-versignassi/carta-ao-leitor-221-vezes-por-dia/Acesso  em: 

janeiro de 2020.) 
 

Questão 01 
Segundo o autor do texto: 
A) Há uma tendência à substituição de uma tecnologia por 

outra em um curto intervalo de tempo, sendo a anterior 
totalmente descartada. 

B) Há uma necessidade de que os comportamentos sociais 
provocados pelo uso de celulares e similares sejam 
repensados e modificados. 

C) A mudança que o smartphone provocou no mundo pode 
ser vista como algo esperado desde o momento de sua 
primeira apresentação à sociedade.  

D) A identificação de regiões em que o uso do aparelho 
celular não é predominante demonstra uma rejeição 
pontual ao uso ilimitado da tecnologia.  

 
Questão 02 
A partir dos elementos estruturais que compõem o texto 
apresentado pode-se afirmar que: 
A) Apresenta informações de forma imparcial de acordo 

com o suporte de caráter midiático em que é veiculado. 
B) Apresenta os fatos de forma subjetiva, aplicando à 

informação em questão a opinião e o ponto de vista do 
enunciador.  

C) A objetividade é de fundamental importância para que o 
posicionamento do enunciador mostre-se coerente e 
confiável a seu interlocutor.  

D) A divisão do texto pode ser feita a partir da narração dos 
fatos e sua ordem linear de progressão, de modo que tal 
ordem não pode ser alterada.  

 
Questão 03 
Considere as afirmativas a seguir. 
I. A introdução feita com a referência a Steve Jobs é 

responsável por contextualizar a questão a ser discutida 
e é seguida de um posicionamento do enunciador. 

II. No momento do surgimento do aparelho tecnológico 
iPhone, os comportamentos em todo o mundo foram 
modificados mediante as possibilidades que surgiram na 
ocasião do fato mencionado. 

III. O trecho “Ainda era tudo mato: não existia WhatsApp 
nem Instagram.” indica que ferramentas como as citadas 
são posteriores ao surgimento do smartphone e 
caracterizariam um grande desenvolvimento. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  
B) I, apenas. 
C) II, apenas.  
D) I e III, apenas. 
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Questão 04 
Considerando o contexto, pode-se afirmar que a oração: “O 
século 21 começou no dia 9 de janeiro de 2007.” (1º§): 
A) Registra uma informação precisa e real sem qualquer tipo 

de ponto de vista.  
B) Tem como objetivo demonstrar o grau de importância do 

fato citado a seguir.  
C) Aponta para o rápido desenvolvimento tecnológico pelo 

qual a sociedade do século XXI passou.  
D) Demonstra a correção de uma informação que tem como 

objetivo chamar a atenção do interlocutor.  
 
Questão 05 
Está isento de incorreção linguística o livre comentário 
relacionado ao conteúdo do texto:  
A) A revolução tecnológica do século XXI, onde estamos, 

tem sido um marco para a humanidade.  
B) Steve Jobs é uma grande personalidade do século XXI cuja 

importância é mundialmente reconhecida.  
C) A realidade vivida passou a ser ditada pelos smartphones 

em que se deve reconhecer sua importância e praticidade 
nos dias atuais.  

D) O uso contínuo dos celulares, com cuja informação é 
apresentada no texto de forma estatística, demonstra um 
hábito que é praticamente um vício.  

 
Questão 06 
Uma importante atividade discursiva que está relacionada 
à coesão textual é a referenciação. Entre as estratégias de 
referenciação está a retomada de um elemento que já foi 
introduzido no texto por meio de uma palavra ou 
expressão. Indique, a seguir, o trecho destacado do texto 
em que tal estratégia NÃO pode ser reconhecida. 
A) “A internet se libertava dos PCs, e chegava aos bolsos de 

todo mundo.” 
B) “Isso permitiu a criação de smartphones que cabiam 

mesmo no bolso.”  
C) “Ele criou as empresas mais valiosas do planeta (Apple, 

Google, Facebook, Huawei).” 
D) “Os aparelhos só não tendem mesmo à onipresença em 

bolsões de pobreza extrema.” 
 
Questão 07 
A expressão destacada em “Falar como o smartphone 
mudou o mundo é chover no molhado.” (5º§) ultrapassa o 
significado literal, exigindo uma leitura contextual. Tal 
fenômeno repete-se em: 
A) “Salário mínimo tem novo reajuste e passa a R$ 1.045 

neste ano.” 
B) “Depois de muito esforço ele continua se afogando em 

suas preocupações.” 
C) “Sabe-se que conseguiram prender a fera depois de 

muito esforço após ter fugido do zoológico.” 
D) “Enquanto o poema está ligado somente à literatura, a 

poesia pode ser qualquer tipo de produção artística.” 
 

Questão 08 
Considere o trecho destacado a seguir e o contexto em que 
foi utilizado: Mas não é “só” isso (5º§) o emprego de aspas 
demonstra: 
A) Ênfase ao sentido usual do termo “só”. 
B) A falta de uma palavra equivalente para o contexto 

mencionado. 
C) O emprego irônico utilizado com o objetivo de expressar 

o contrário do significado usual. 
D) O exagero do enunciador ao afirmar que as consequências 

apontadas anteriormente podem ser reconhecidas como 
algo pequeno ou de menor importância.  

 
Questão 09 
De acordo com as funções sintáticas que os termos 
exercem no interior das orações, identifique o termo que 
apresenta função distinta dos demais considerando o 
destacado em cada alternativa. 
A) “[...] usando recursos da psicologia [...]” (6º§) 
B) “Não é à toa que cada pessoa tira o celular do bolso [...]” 

(6º§) 
C) “[...] as gigantes da tecnologia fazem um esforço 

consciente [...]” (6º§) 
D) “Como dizem o editor Bruno Garattoni e o repórter 

Eduardo Szklarz [...]” (6º§) 
 
Questão 10 
Em “Os smartphones passaram a moldar a realidade não 
apenas pela eficiência absurda, mas também porque 
viciam.” (6º§) pode-se:  
A) Constatar um fim. 
B) Afirmar que há uma contradição. 
C) Observar a expressão de uma ideia de acréscimo.  
D) Verificar uma fragilidade na informação por haver uma 

ambiguidade.  
 
Texto para responder às questões de 11 a 15. 
 

Recado ao senhor 903 
 

Vizinho,  
 

Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, 
consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em 
que o senhor reclama contra o barulho em meu 
apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal – 
devia ser meia-noite – e a sua veemente reclamação verbal. 
Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou 
inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não 
fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a Polícia. Quem 
trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é 
impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e 
músicas no 1003. Ou melhor: é impossível ao 903 dormir 
quando o 1003 se agita; pois como não sei o seu nome nem 
o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números, 
dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 
1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul 
pelo oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 
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e embaixo pelo 903 – que é o senhor. Todos esses números 
são comportados e silenciosos; apenas eu e o oceano 
Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos 
horários civis; nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao 
sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente 
adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um 
comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à 
minha casa (perdão: ao meu número) será convidado a se 
retirar às 21:45, e explicarei: o 903 precisa repousar das 22 
horas às 7 pois às 8:15 deve deixar o 783 para tomar o 109 
que o levará até o 527 de outra rua, onde trabalha na sala 
305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada; e reconheço 
que ela só pode ser tolerável quando o número não 
incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos 
limites de seus algarismos. Peço-lhes desculpas – e prometo 
silêncio. 

… Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e 
outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro 
e dissesse: “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música 
em tua casa. Aqui estou”. E o outro respondesse: “Entra 
vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui 
estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida 
é curta e a lua é bela”. 

E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem 
entre os amigos e amigas do vizinho entoando canções para 
agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa 
nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, 
e o amor e a paz. 

(Rubem Braga.) 
 
Questão 11 
Considerando elementos linguísticos e semânticos empre-
gados pode-se afirmar que: 
A) A partir do uso de uma linguagem informal ao dirigir-se 

ao seu interlocutor, o enunciador tenta convencê-lo de 
seu posicionamento.  

B) Há o predomínio da linguagem objetiva com a finalidade 
de que o interlocutor alcance a compreensão necessária 
da mensagem transmitida. 

C) O texto inicia-se com uma expressão que privilegia a 
interação entre emissor e receptor da mensagem, ou 
seja, entre o locutor e o interlocutor.  

D) A utilização da expressão “Quem fala aqui é o homem do 
1003” para identificar o enunciador é uma comprovação 
do valor objetivo do texto ao utilizar números precisos 
em sua caracterização. 

 
Questão 12 
Os termos destacados pertencem à mesma classe de 
palavras, EXCETO:  
A) “e lhe dou inteira razão.” 
B) “Quem fala aqui é o homem do 1003.” 
C) “Recebi depois a sua própria visita pessoal” 
D) “Devo dizer que estou desolado com tudo isso” 
 
 

Questão 13 
Em “Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso 
noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, 
passos e músicas no 1003.” (2º§) observa-se: 
A) Indícios de que não há intenção do enunciador em mudar 

seus costumes.  
B) Uma construção argumentativa do enunciador em favor 

de seu interlocutor. 
C) Um fortalecimento do principal objetivo que o enunciador 

apresenta por meio de sua carta. 
D) A repetição da reclamação feita anteriormente pelo 

vizinho do enunciador cujo objetivo é promover uma 
espécie de confissão da culpa, finalidade principal do 
texto apresentado em forma de carta de reclamação.   

 
Questão 14 
O emprego do acento grave indicador de crase diante dos 
números indicando a hora como visto no texto é obrigatório; 
indique a seguir o uso INDEVIDO do acento grave. 
A) Até às 15h estaremos no local determinado. 
B) Ele dirigiu a palavra às duas moças que estavam ali.  
C) Às 16h começou a partida de futebol mais esperada do 

ano.  
D) Fomos à confraternização como o objetivo de nos 

encontrarmos pela última vez. 
 
Questão 15 
A fala a seguir “Entra vizinho, e come do meu pão e bebe 
do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois 
descobrimos que a vida é curta e a lua é bela.” (3º§) indica: 
A) O efeito do conteúdo apresentado na carta ao vizinho.  
B) Um desejo do enunciador de que a situação pudesse ser 

transformada. 
C) Uma mudança das ações do interlocutor a partir dos fatos 

mencionados. 
D) O objetivo alcançado por meio dos argumentos apresen-

tados anteriormente. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 16 
ATTRIB se trata de um comando do Sistema Operacional 
MS-DOS utilizado para mostrar os atributos de um arquivo 
e/ou alterá-los. Com o sinal de mais (+) acrescenta-se um 
atributo e com o sinal de menos (–) retira-se o atributo. O 
comando ATTRIB tem função análoga ao [chmod] dos 
sistemas GNU/Linux. Sua sintaxe é: attrib <opções> 
<unidade> <caminho> <arquivo>. Assinale, a seguir, o 
atributo de arquivo oculto. 
A) A 
B) H 
C) R 
D) S 
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Questão 17 
Sobre Gerenciamento de Dispositivos Periféricos referente 
ao Windows 10, Configuração Local, Idioma Português- 
-Brasil, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As conexões de monitores são administradas a partir da 

página Dispositivos da janela Configurações.  
B) Alguns dispositivos são fornecidos com software que 

pode ser instalado para aproveitar ao máximo as suas 
capacidades. 

C) Para fazer um upgrade na memória do computador, não 
precisa, necessariamente, instalar memória RAM adicional 
fisicamente no gabinete.   

D) Se o dispositivo é compatível com o Windows 10, permitir 
que o sistema operacional procure os drivers online é 
sempre a forma mais rápida e fácil de obtê-los.  

 
Questão 18 
“Na linha de comando do Sistema Operacional MS-DOS, o 
comando _____________ é usado para apagar um ou mais 
diretórios junto com todos os seus subdiretórios e arquivos 
neles contidos.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) DEL 
B) FIND 
C) RMDIR 
D) DELTREE 
 
Questão 19 
“Um determinado usuário, ao trabalhar com o Sistema 
Operacional da Microsoft, Windows 10, Configuração 
Local, Idioma Português-Brasil, adicionou uma área de 
trabalho virtual. Possivelmente, foi acionada, em conjunto, 
a tecla Win (tecla logotipo Windows) mais a tecla CTRL e 
letra ____ (Win + Ctrl + ___).” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) B 
B) D 
C) G 
D) I 
 
Questão 20 
Acerca do Windows 10, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. Suporta automaticamente todos os dispositivos. 
II. Os drivers de dispositivos são arquivos que permitem 

que o Windows 10 se comunique com o seu dispositivo. 
III. Quando um dispositivo é conectado ao computador, o 

Windows 10 identifica o dispositivo e busca, em seu 
banco de dados de drivers de dispositivos, o driver 
apropriado. 

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

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
O texto a seguir contextualiza as questões 21, 22 e 23. Leia-o 
atentamente. 
Um economista elaborou uma função matemática que 
descreve, no ano de 2019, o retorno R de um investimento 
financeiro no mês x, sendo o valor de x correspondente ao 
número do mês. Desse modo, x = 1 representa o mês de 
janeiro; x = 2 é fevereiro, e assim por diante. Seja a função: 

2R(x) x 12x 32= − + , definida no intervalo [1, 12]. 
 
Questão 21 
De acordo com essa função, em que intervalo de meses 
NÃO é recomendado realizar esse investimento financeiro 
por gerar prejuízo ou não haver retorno algum? 
A) De abril a agosto. 
B) De março a setembro. 
C) De janeiro a abril e de agosto a dezembro. 
D) De janeiro a março e de setembro a dezembro. 
 
Questão 22 
Em qual mês o prejuízo é o maior no decorrer do ano? 
A) Abril.  
B) Junho. 
C) Julho. 
D) Agosto. 
 
Questão 23 
Qual mês resulta no maior retorno do ano para esse 
investimento? 
A) Janeiro. 
B) Fevereiro. 
C) Novembro. 
D) Dezembro. 
 
Questão 24 
Considere uma reta no sistema cartesiano ortogonal, cujo 
coeficiente linear é q = 2 e que passe pelo ponto (3, 14). 
Quanto vale o coeficiente angular dessa reta? 
A) 3 
B) 4 
C) 7 
D) 11 
 
Questão 25 
Uma professora de matemática entregou o resultado das 
avaliações para os alunos de sua turma e constatou que 3/7 
da turma tirou nota vermelha (reprova). Se mais 4 alunos 
tivessem obtido reprova, a porcentagem de alunos com 
nota azul seria de 50%. Quanto alunos há nessa turma? 
A) 42 
B) 49 
C) 56 
D) 63 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 26 
Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Amparo/SP, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As Comissões de Representação têm por finalidade 

representar a Câmara em atos externos, de caráter social, 
cultural, inclusive participação em congressos. 

B) Os membros da Comissão de Representação serão 
nomeados pelo Presidente da Câmara Municipal, po-
dendo, inclusive, compor-se de Servidores da Secretaria da 
Câmara Municipal. 

C) Dentre outras compete às Comissões de Investigação e 
Processante, quando constituídas, a análise sobre a 
destituição dos membros da Mesa, nos termos regulamen-
tados pelo Regimento Interno da Casa. 

D) Os membros das Comissões Permanentes serão desti-
tuídos caso não compareçam, injustificadamente, a três 
reuniões ordinárias consecutivas ou não, podendo 
participar de qualquer Comissão Permanente durante a 
Sessão Legislativa. 

 
Questão 27 
De acordo com o texto da Lei Orgânica do Município de 
Amparo/SP, NÃO compreende atribuição privativa da 
Câmara Municipal: 
A) Conceder licença aos Vereadores, ao Prefeito e ao Vice- 

-Prefeito para afastamento do cargo. 
B) Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos, validar 

suas renúncias e afastá-los temporariamente do exercício 
dos cargos. 

C) Tomar e julgar as contas prestadas anualmente pelo 
Prefeito e apreciar o relatório sobre a execução dos 
planos de governo. 

D) Requisitar informações dos secretários municipais sobre 
assuntos relacionados com sua pasta, cujo atendimento 
deverá ser feito no prazo de trinta dias. 

 
Questão 28 
Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de junho 1994 e 
seus anexos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 

dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 
pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga os seus 
tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe 
dano moral.  

(     ) Constitui direito do servidor público ter limpo e em 
perfeita ordem o local de trabalho, motivo pelo qual o 
serviço de limpeza deve ser instituído em todos os 
órgãos da Administração. 

(     ) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens 
legais de seus superiores, velando atentamente por 
seu cumprimento, evitando conduta imprudente.  

A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) V, F, F. 
C) F, V, V.  
D) V, V, V. 
 
Questão 29 
Considerando a Lei de Improbidade Administrativa, marque 
V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A perda da função pública e a suspensão dos direitos 

políticos se efetivam conforme constar na sentença 
condenatória. 

(     ) Para apurar qualquer ilícito previsto na Lei de 
Improbidade Administrativa, o Ministério Público, de 
ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou 
mediante representação formulada conforme nela 
previsto, poderá requisitar a instauração de inquérito 
policial ou procedimento administrativo. 

(     ) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
previstas nesta Lei podem ser propostas independente-
mente do prazo prescricional previsto em lei específica 
para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem 
do serviço público, nos casos de exercício de cargo 
efetivo ou emprego. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) F, V, F. 
C) V, F, V. 
D) V, V, V. 
 
Questão 30 
Considerando o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Amparo/SP, analise as afirmativas a seguir. 
I. O controle externo de fiscalização financeira e 

orçamentária será exercido pela Câmara Municipal, com 
o auxílio do Tribunal de Contas competente. 

II. A Comissão de Finanças e Orçamento, para emitir seu 
parecer, poderá vistoriar as obras e serviços, examinar 
processos, documentos e papéis nas repartições da 
Prefeitura e, conforme o caso, poderá também solicitar 
esclarecimentos complementares ao Prefeito para dirimir 
dúvidas. 

III. O Presidente da Câmara apresentará, até o dia 20 de 
cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e 
às despesas do mês anterior e providenciará a sua 
publicação, mediante edital afixado no edifício da Câmara 
Municipal. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 31 
A escrituração contábil no Livro Diário deve conter no 
mínimo: a) data do registro contábil, ou seja, a data em que 
o fato contábil ocorreu; b) conta devedora; c) conta 
credora; d) histórico que represente a essência econômica 
da transação; e) valor do registro contábil; f) informação 
que permita identificar, de forma unívoca, todos os 
registros que integram um mesmo lançamento contábil. Os 
fatos contábeis devem ser lançados no Livro Diário: 
A) Sem formalidades. 
B) Em partidas simples. 
C) Em ordem cronológica. 
D) Sem referência ao documento probante. 
 
As informações a seguir contextualizam as questões 32 e 33. 
 
 

A empresa X apresentou o seguinte Balancete de Verificação 
em 31/12/2019: 
 

CONTAS 
SALDOS 

Devedor Credor 
 Caixa  5.000,00   
 Clientes  7.000,00   
 Estoques  10.000,00   
 Imobilizado  38.000,00   
 Intangível  20.000,00   
 CMV  120.000,00   
 Despesas Gerais  20.000,00   
 Fornecedores   4.000,00  
 Salários a Pagar   6.000,00  
 Financiamentos   10.000,00  
 Capital Social   50.000,00  
 Receita de Vendas   150.000,00  
 TOTAL 220.000,00 220.000,00 

 
Questão 32 
Após o encerramento do exercício, o valor do Ativo será de: 
A) 10.000,00. 
B) 30.000,00. 
C) 70.000,00. 
D) 80.000,00. 
 
Questão 33 
Após o encerramento do exercício, os valores do Capital de 
Terceiros e do Capital Próprio serão, respectivamente:  
A) 20.000,00 e 60.000,00. 
B) 60.000,00 e 50.000,00. 
C) 60.000,00 e 80.000,00. 
D) 70.000,00 e 10.000,00. 
 
 
 
 

Questão 34 
O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público representa uma 
das maiores conquistas da contabilidade aplicada ao setor 
público. Além de ser uma ferramenta para a consolidação 
das contas nacionais e instrumento para adoção das normas 
internacionais de contabilidade, o PCASP permitiu diversas 
inovações. 
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 2018, 

p. 19.) 
 

Constituem-se em exemplos de inovações permitidas pelo 
PCASP, EXCETO: 
A) Segregação das informações orçamentárias e patrimoniais. 
B) Segregação das informações patrimoniais e fiscais somente 

de acordo com o regime de caixa. 
C) Registro dos fatos que afetam o patrimônio público, 

segundo o regime de competência. 
D) Registro de procedimentos contábeis gerais em observância 

às normas internacionais de contabilidade. 
 
Questão 35 
“_____________________________ é aquela em que os 
ingressos de disponibilidade de recursos foram precedidos 
de registro do reconhecimento do direito ou constituem 
obrigações correspondentes.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Receita originária 
B) Ingresso extraorçamentário 
C) Receita orçamentária efetiva 
D) Receita orçamentária não efetiva 
 
Questão 36 
Os princípios orçamentários são regras que cercam a 
instituição orçamentária, visando dar-lhe consistência, 
principalmente no que se refere ao controle pelo Poder 
Legislativo. Considerando os princípios orçamentários, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Princípio da Transparência: aplica-se também ao orçamento 

público, de forma limitada, sendo que não obriga ao 
governo, por exemplo, divulgar o orçamento público de 
forma ampla à sociedade, nem publicar relatórios sobre a 
execução orçamentária e a gestão fiscal. 

B) Princípio da Unidade: expressamente previsto no caput 
do Art. 2º da Lei nº 4.320/1964, dispõe que deve existir 
um orçamento único para cada um dos entes federados, 
impedindo, assim, a existência de múltiplos orçamentos 
paralelos dentro da mesma pessoa política. 

C) Princípio da Anualidade: também previsto no caput do 
Art. 2º da Lei nº 4.320/1964, delimita em um ano o 
exercício financeiro orçamentário, qual seja o período de 
tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das 
despesas registradas na LOA irão se referir.  

D) Princípio da Exclusividade: estabelece que a LOA não 
conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, ressalvam-se dessa proibição a 
autorização para abertura de crédito suplementar e a 
contratação de operações de crédito, nos termos da lei. 
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Questão 37 
A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações 
contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender 
às determinações legais e às normas contábeis vigentes, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: Quadro Principal;  
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; Quadro das Contas de Compensação (controle); e, Quadro do 
Superávit / Déficit Financeiro. 

(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 2018, p. 429.) 
 

PARTE DE QUADRO COMPONENTE DO BALANÇO PATRIMONIAL DO SETOR PÚBLICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podemos afirmar que as informações apresentadas se referem ao Quadro: 
A) Principal. 
B) De compensação. 
C) Do superávit/déficit financeiro. 
D) Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes. 
 
Questão 38 
Em conformidade com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976: “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a 
diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil 
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, 
que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio 
da companhia e as mutações ocorridas no exercício”. São 
demonstrações financeiras obrigatórias previstas na Lei nº 
6.404/76, EXCETO: 
A) Balanço Social. 
B) Balanço Patrimonial. 
C) Demonstração do Resultado do Exercício. 
D) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
 
Questão 39 
A Prefeitura de Amparo/SP pretende dar publicidade a um 
instrumento convocatório com objetivo de comprar materiais 
de papelaria, quais sejam: lápis, borracha e caneta. O valor 
orçado para aquisição é de R$ 20.000,00. Nessa situação, a 
compra poderá ser efetuada mediante licitação na 
modalidade: 
A) Pregão do tipo menor preço. 
B) Concorrência do tipo técnica e preço. 
C) Tomada de preços do tipo menor preço. 
D) Tomada de preços do tipo técnica e preço. 

Questão 40 
A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e 
despesa de forma a evidenciar a política econômica, 
financeira e o programa de trabalho do Governo. De acordo 
com a Lei nº 4.320/64, sobre a Lei de Orçamento é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes 

de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a 
utilizar para atender a sua cobertura. 

B) A Lei de Orçamento poderá conter autorização para o 
Executivo abrir créditos suplementares até determinada 
importância, obedecidas as disposições legais cabíveis. 

C) O produto estimado de alienação de bens imóveis se 
incluirá na receita ainda que não autorizada pelo Poder 
Legislativo, cabendo autorização na própria Lei de 
Orçamento pelo Poder Executivo. 

D) A Lei de Orçamento poderá conter autorização para o 
Executivo realizar em qualquer mês do exercício finan-
ceiro, operações de crédito por antecipação da receita, 
para atender a insuficiências de caixa. 

 
 

 
 

 Exercício Atual Exercício Anterior 
Atos Potenciais Ativos 
Garantias e Contragarantias Recebidas 
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 
Direitos Contratuais 
Outros atos potenciais ativos 
Total dos Atos Potenciais Ativos  
 
Atos Potenciais Passivos 
Garantias e Contragarantias Concedidas 
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres 
Obrigações Contratuais 
Outros atos potenciais passivos 
Total dos Atos Potenciais Passivos 
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva (Redação) é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma dissertação que será avaliada na 
escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 

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

 A Prova Discursiva (Redação) terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas, sendo desconsiderado 
para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 
máxima permitida. 

 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 ou de grafar por outro meio que não o determinado (...), bem como no caso 
de identificação em local indevido. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (Redação) serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

Critérios  Elementos da Avaliação  Total de pontos 
por critério  

Aspectos Formais e 
Aspectos Textuais  

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e 
flexão, paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição 
das ideias.  

8,00  

Aspectos Técnicos  
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento 
proposto e ao conteúdo proposto.  12,00  

TOTAL DE PONTOS 20,00 

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

 
 
Texto I 

Dicionário Oxford escolhe a palavra do ano de 2019 – saiba qual é 
 

A seleção da palavra do ano por dicionários gringos é praticamente uma tradição de fim de ano. O termo escolhido sempre 
procura representar o que marcou o ano como um todo — e essa escolha visa provocar reflexões e discussão sobre o tema. 

Depois de laureados polêmicos como o emoji que chora de rir em 2015 ou o termo youthquake (em uma tradução livre e 
tosca, “juventudemoto” – isto é, “juventude” + “terremoto”) em 2017, a escolha de 2019 foi certeira no tema, apesar de 
também ter provocado uma certa estranheza: “emergência climática”. [...] 

“Declaramos clara e inequivocamente que o planeta Terra está enfrentando uma emergência climática”, afirmou uma 
declaração chamada “Emergência Climática” feita por mais de 11 mil cientistas do mundo. Segundo eles, a população mundial 
enfrenta “um sofrimento incalculável devido à crise climática”. 

Além disso, o Secretário-Geral da ONU chamou a crise climática de “a questão definidora do nosso tempo”. Para o 
dicionário Oxford, “emergência climática” é “uma situação em que é necessária uma ação urgente para reduzir ou interromper 
a mudança climática e evitar danos ambientais potencialmente irreversíveis resultantes dela”. 
 

 
 

(Por Ingrid Luisa. 22 de novembro de 2019. Disponível em: < https://super.abril.com.br/ideias/dicionario-oxford-escolhe-a-palavra-do-ano-de-2019-
saiba-qual-e/>. Acesso em:  janeiro de 2020.) 
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Texto II  
As atuais metas de emissões visam reduzir os gases de efeito estufa da UE em 40% até 2030 em relação aos níveis de 1990. 

O pacto proposto por von der Leyen visa aumentar os cortes para ao menos 50%. No entanto, Estados como Polônia, Hungria 
e República Tcheca, que dependem amplamente de combustíveis fósseis, como o carvão, relutam em se comprometer com a 
neutralidade das emissões de carbono até 2050 e pedem financiamento adicional. 

Segundo o Parlamento Europeu, mais de mil unidades administrativas em todo o mundo – Estados, cidades e comunidades 
– já declararam “emergência climática” por causa das consequências das mudanças climáticas, considerando, assim, prioritária 
a mitigação do aquecimento global. Em setembro, o Parlamento austríaco aprovou uma resolução similar. 

(Por Deutsche Welle, 28 de novembro de 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/parlamento-europeu-declara-
emergencia-climatica.ghtml>. Acesso em: janeiro de 2020.) 

 
Texto III 

Durante uma reunião da ONU sobre o clima em setembro, marcada por grandes manifestações, 66 Estados se 
comprometeram com a neutralidade de carbono até 2050. Porém, o governo dos Estados Unidos confirmou a saída do Acordo 
de Paris. 

A mobilização foi grande nos Estados Unidos, Austrália e Europa, mas um pouco mais modesta na Ásia, África e América 
Latina, embora estas regiões apareçam na linha de frente das mudanças climáticas. 

Mas isto não significa que estas populações permanecem inativas, de acordo com Alfredo Jornet, professor da 
Universidade de Oslo, que cita como exemplo os povos indígenas da Amazônia, que há muito tempo se mobilizam contra o 
aquecimento. 

“Quem tem dinheiro e privilégios pode se dar ao luxo de ter preocupações com o clima”, opina Melina Sakiyama, ativista 
brasileira de 34 anos, resumindo um sentimento que tem ressonância sobretudo entre as classes populares, obrigadas a 
concentrar-se no presente para seguir adiante. 

A mobilização vai crescer em 2020, um ano fundamental para o clima e natureza? No plano institucional, a União 
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) celebrará seu congresso mundial em junho na França, antes de um 
encontro de cúpula sobre a biodiversidade, que acontecerá em outubro na China. 

Alfredo Jornet prevê o aumento das manifestações. “A questão é saber como canalizar esta agitação para uma sociedade 
melhor, mais democrática e sustentável”. 

(Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/2019-o-ano-em-que-o-mundo-abriu-os-olhos-para-a-emergencia-climatica/>. Acessado em janeiro 
de 2020.) 

 
A partir dos textos motivadores redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

“Emergência climática ou emergência humana?” 
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INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos 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 o 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 e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os empregos de Nível Superior Completo 
e 1 (uma) Prova Discursiva, sendo Parecer Jurídico para o emprego de Procurador Jurídico e uma Redação para os demais 
empregos de Nível Superior; e, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico 
e  1 (uma) Prova Discursiva (Redação). 

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 emprego a que está concorrendo, bem como se os dados constantes 
no Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva) 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. 

6. Terão duração de 4h (quatro horas) para os cargos de Nível Médio; Médio Técnico; e, Superior Completo (exceto 
Procurador Jurídico) e 4h30min (quatro horas e trinta minutos) para o cargo de Procurador Jurídico. Esse período abrange 
a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova 
Discursiva). 

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 (Prova Discursiva), devidamente assinados no local indicado. 

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




