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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Os desafios impostos aos gestores públicos, como a pressão 
dos administrados por resultados satisfatórios das ações gover-
namentais e dos órgãos fiscalizadores na observância da legis-
lação que dispõe sobre a responsabilidade administrativa, fazem 
com que tais gestores tendam a aperfeiçoar sua estrutura de 
trabalho, para assim maximizar os seus resultados. Essa estrutura 
deve ser capaz de avalizar a execução das atividades que são 
exclusivas da administração pública e, por esse motivo, deve ser 
constantemente revisada, atualizada e, se preciso, modificada. A 
organização administrativa permite às instituições coordenar de 
maneira eficaz as atividades rotineiras, bem como facilitar a 
visualização da estrutura e das relações hierárquicas e a 
atribuição de competência dos servidores, além da divisão das 
tarefas e o compartilhamento do poder.  

Do ponto de vista conceitual, organização é o processo de 
definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela 
realização; é também o processo de distribuir os recursos dispo-
níveis, segundo algum critério. Organizar é também arranjar 
esses recursos, que podem ser financeiros, humanos, materiais 
etc., de forma racional, seguindo a lógica e objetivando diminuir 
oscilações e processos onerosos de trabalho da melhor forma 
possível. No que diz respeito à estrutura organizacional, a 
organização administrativa reúne os elementos que constituem 
uma organização e como ocorre a integração entre eles. Sua 
importância revela-se à medida que permite o desenho e o 
consequente atendimento das metas organizacionais. Neste 
caso, as estruturas são impostas para assegurar que os membros 
se adequem às especificações da organização, e não o contrário. 
A estrutura organizacional é a “fotografia” da organização, então, 
a partir dela, é possível vislumbrar os vínculos de subordinação 
entre os níveis.  

A organização administrativa baseia-se em dois pressu-
postos fundamentais: a distribuição de competências e a hie-
rarquia. Isso para que haja harmonia e unidade de direção, ainda 
que sejam estabelecidas relações de coordenação e subor-
dinação entre os vários órgãos que integram a Administração 
Pública. Ela surge como ferramenta de controle e consulta para 
auxiliar os gestores públicos a enfrentar as diversas demandas 
vindas dos administrados. No tocante à organização adminis-
trativa pública, trata-se de estruturas clássicas, complexas, com 
diversos níveis hierárquicos e certa estabilidade, com isso havendo 
resistência a mudanças, tendendo a ser burocrática e formal. 

Na literatura que versa sobre a organização administrativa, 
encontram-se três tipos de organização, sendo eles informal, 
formal e militar. A organização informal pode ser descrita 
como o anjo que unifica socialmente um grupo para que 
atinja suas necessidades, e pode surgir de forma inde-
pendente na organização. O líder é escolhido pelo grupo e 
facilmente pode ser influenciado por sentimentos pessoais 

dos membros. Esse modelo traz como vantagens a rapidez 
nos processos, a redução da comunicação entre os níveis 
hierárquicos, a motivação e a integração dos membros. Por 
outro lado, suas desvantagens são o desconhecimento da 
chefia, a dificuldade de controle e o atrito entre as pessoas.  

Já na organização formal, é definida uma estrutura orga-
nizacional com metas, objetivos, conjunto de regras e distri-
buição de papéis entre os seus membros. Isso permite que a 
organização foque nos objetivos estabelecidos, realize as ativi-
dades necessárias para alcançar esses objetivos, considere as 
habilidades e limitações tecnológicas e o tamanho da orga-
nização. Também são necessárias, para o bom funcionamento 
deste modelo: a divisão de responsabilidades por meio da 
departamentalização e da especialização; a distribuição de 
poder; a integralização de um sistema eficaz de comunicação 
para todas as unidades da organização; e a adoção de um 
processo decisório, que consiste em compreender o cenário 
institucional para que sejam tomadas decisões baseadas em 
informações reais e atualizadas.  

Por fim, a organização militar preza pela disciplina, estando 
a autoridade presente desde a linha superior até a inferior, sem 
exceção de níveis. Suas principais vantagens são a unidade de 
comando, as ordens recebidas de um supervisor e a estrutura 
simplificada da organização. Contudo, esse modelo é reco-
mendado somente para organizações de porte pequeno a 
médio e que não necessitem de profissionais especializados e 
de grandes recursos financeiros.  

(Texto adaptado especialmente para esta prova. Disponível em: 
file:///C:/Users/Tiago/Downloads/6954-Texto%20do%20artigo-

23834-1-10-20141125%20(1).pdf. Acesso em: 12/03/2020.) 
 
Questão 01 
Na frase “Sua importância revela-se à medida que permite o 
desenho e o consequente atendimento das metas organiza-
cionais.” (2º§), a locução conjuntiva sublinhada: 
I. Expressa ideia de proporção. 
II. É coordenativa conclusiva. 
III. Deveria ser escrita sem crase. 
Está correto o que se afirma apenas em  
A) I.  
B) II. 
C) I e III. 
D) II e III. 
 
Questão 02 
No excerto “Também são necessárias, para o bom funciona-
mento deste modelo: a divisão de responsabilidades por meio 
da departamentalização e da especialização; a distribuição de 
poder; a integralização de um sistema eficaz de comunicação 
para todas as unidades da organização; e a adoção de um 
processo decisório, que consiste em compreender o cenário 
institucional para que sejam tomadas decisões baseadas em 
informações reais e atualizadas.” (5º§), o ponto e vírgula foi 
utilizado para: 
A) Separar os itens de uma enumeração.  
B) Isolar palavras ou orações que se quer enfatizar.  
C) Sugerir movimento ou a continuação de um fato. 
D) Indicar suspensão ou interrupção do pensamento. 
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Questão 03 
Considerando-se exclusivamente o excerto “No tocante à 
organização administrativa pública, (...)” (3º§), o item subli-
nhado pode ser substituído pelas seguintes opções que conser-
vam o sentido original da mensagem, EXCETO: 
A) Quanto.  
B) Deveras. 
C) Em relação. 
D) Concernente. 
 
Questão 04 
Tomando-se por base a norma culta da língua portuguesa, 
considere as seguintes proposições acerca da frase “A orga-
nização administrativa permite às instituições coordenar de 
maneira eficaz as atividades rotineiras, (...)” (1º§): 
I. Se o termo “permite” fosse substituído pela forma verbal 

“possibilita”, o acento indicativo de crase antes da palavra 
“instituições” deveria ser mantido. 

II. Se o termo “coordenar” fosse substituído pelo verbo “controlar”, 
o acento indicativo de crase antes da palavra “atividades” deveria 
ser empregado. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Ambas as afirmativas são falsas.  
B) Ambas as afirmativas são verdadeiras. 
C) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. 
 
Questão 05 
Assinale, a seguir, a alternativa em que a palavra subli-
nhada está sendo utilizada em sentido conotativo. 
A) “(...) organização é o processo de definir o trabalho a ser 

realizado e as responsabilidades pela realização; (...)” (2º§)  
B) “(...) as estruturas são impostas para assegurar que os 

membros se adequem às especificações da organização, (...)” 
(2º§)  

C) “(...) a organização administrativa reúne os elementos que 
constituem uma organização e como ocorre a integração 
entre eles, (...)” (2º§) 

D) “A organização informal pode ser descrita como o anjo 
que unifica socialmente um grupo para que atinja suas 
necessidades.” (4º§) 

 
Questão 06 
Na frase “O líder é escolhido pelo grupo e facilmente pode ser 
influenciado por sentimentos pessoais dos membros.” (4º§), se 
o termo “líder” fosse flexionado no plural, quantas palavras, 
ao todo, excetuando-se da contagem o termo a ser flexionado 
por determinação do enunciado, precisariam ter a grafia modi-
ficada para garantir a correta concordância verbo-nominal?   
A) quatro  
B) cinco 
C) seis  
D) sete 
 
 
 

Questão 07 
Analisando-se sintaticamente a frase “A estrutura organiza-
cional é a ‘fotografia’ da organização, (...)” (2º§), sua oração 
é classificada como: 
A) Absoluta.  
B) Coordenada sindética alternativa. 
C) Subordinada adverbial concessiva. 
D) Subordinada substantiva apositiva. 
 
Questão 08 
Com base no que é estritamente exposto pelo texto, é 
correto afirmar que: 
A) A organização administrativa pública tende a ser resistente 

a mudanças, à estabilidade e à burocracia. 
B) Os gestores públicos estão sendo desafiados a maximizar 

resultados, precisando enxugar sua estrutura de trabalho.  
C) O modelo de organização militar é recomendado para orga-

nizações que prescindam de profissionais especializados, 
bem como de volumes financeiros polpudos. 

D) As vantagens da organização formal englobam a agilidade 
nos processos, a facilidade da comunicação entre os diversos 
níveis hierárquicos e a coesão entre seus membros. 

 
Questão 09 
No excerto “Essa estrutura deve ser capaz de avalizar a 
execução das atividades que são exclusivas da administração 
pública e, por esse motivo, deve ser constantemente revisada, 
atualizada e, se preciso, modificada.” (1º§), a palavra subli-
nhada é morfologicamente classificada como adjetivo. Vale 
lembrar, porém, que existe a forma verbal “preciso”, devida-
mente conjugada na primeira pessoa do singular do presente 
do modo indicativo do verbo “precisar”. Os dois termos 
referidos são: 
A) Parônimos. 
B) Homófonos homográficos. 
C) Homófonos heterográficos. 
D) Homógrafos heterofônicos.  
 
Questão 10 
O texto retrata a importância da organização administrativa na 
gestão pública municipal. É possível inferir que na organização 
desse texto predomina o uso da sequência: 
A) Injuntiva, sugerida pelo uso de discurso direto e indireto. 
B) Narrativa, porque narra a rotina e os desafios dos gestores 

públicos. 
C) Expositiva, pois relata fatos que resultaram na organização 

administrativa informal. 
D) Argumentativa, caracterizada pelo uso de refutação consis-

tente, avaliações e conceitos. 
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INFORMÁTICA 
 
Questão 11 
Sobre as noções básicas de conhecimento de internet, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP), do 

inglês Internet Protocol address (IP address), se trata de um 
rótulo numérico atribuído a cada dispositivo (computador, 
impressora, smartphone etc.) conectado a uma rede de 
computadores que utiliza o Protocolo de Internet para 
comunicação. 

II. HTTP significa: Hypertext Transfer Protocol. 
III. LAN (Local Área Network) é utilizada para realizar conexão 

entre redes com distâncias longas, como, por exemplo, 
cidades. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) II, apenas.       
C) I e II, apenas.                                                                                                
D) I e III, apenas.      
 
Questão 12 
O banco de dados se refere a uma coleção de dados inter-
relacionados, representando informações sobre um domínio 
específico; em outras palavras, sempre que existir o agrupa-
mento de informações que se relacionam entre si temos um 
banco de dados. Sobre banco de dados, é INCORRETO afirmar 
que: 
A) As chaves primárias não podem ser nulas. 
B) A modelagem lógica depende do SGBD a ser utilizado.  
C) A modelagem conceitual independe do SGBD a ser utilizado.  
D) Cada registro na tabela pode possuir várias chaves primárias. 
 
Questão 13 
Considere a tabela apresentada a seguir: 
 

 
 

O valor apresentado, em A12, após a execução da expressão 
=SOMASE (B2:B11;”James”; C2:C11), será: 
A) 23                                                                                    
B) 45  
C) 67 
D) 116 
 

 

ATUALIDADES 
 
Questão 14 
Os direitos humanos são comumente compreendidos como 
aqueles direitos inerentes ao ser humano. Sua concepção 
reconhece que cada ser humano pode desfrutar de seus 
direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outro tipo, origem social ou 
nacional ou condição de nascimento ou riqueza. São consi-
deradas as características mais importantes dos direitos hu-
manos, EXCETO: 
A) Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser 

privado de seus direitos humanos; eles nunca podem ser 
limitados.                                                                                               

B) Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que 
são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas 
as pessoas. 

C) Os direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e 
interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns 
direitos humanos e outros não.  

D) Todos os direitos humanos devem ser vistos como de 
igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a 
dignidade e o valor de cada pessoa. 

 
Questão 15 
O consumo de energia só cresce mundialmente. Porém, a 
mudança de paradigma a respeito de sustentabilidade mostrou 
que fontes renováveis de energia são fundamentais, tanto para 
assegurar o abastecimento atual quanto futuro. No Brasil, o uso 
de fontes renováveis de energia cresce a cada ano. Sobre 
energias renováveis, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) A biomassa é toda e qualquer matéria orgânica não fóssil que, 

uma vez queimada, gera energia térmica que pode ser 
transformada em eletricidade. É considerada renovável porque 
pode ser oriunda de cultivos, como no caso do eucalipto ou da 
cana-de-açúcar, ou dos restos de cultura ou criação.                                                                                                 

B) A energia proveniente dos ventos ocasiona o movimento 
de turbinas a partir da captação da energia cinética. Essa 
é uma das fontes de energia alternativa que mais cresce 
em utilização no Brasil. Podemos afirmar que a energia 
eólica não apresenta nenhuma desvantagem para o meio 
ambiente.  

C) As hidrelétricas usam a energia oriunda da cinética de águas, 
principalmente por gravidade, para gerar eletricidade. O 
potencial hidráulico, ou seja, o quanto de energia pode ser 
gerada por certo rio ou corpo d’água, se expressa na capaci-
dade de acionamento de turbinas, que são as efetivas gera-
doras de eletricidade. 

D) A conversão de radiação solar em eletricidade utilizável 
nas casas e empreendimentos é a base da energia solar 
fotovoltaica. Por ser uma fonte virtualmente inesgotável 
e quase inteiramente limpa, seu uso tem sido estimulado 
no Brasil especialmente na forma de Geração Distribuída 
(GD) por meio de mini ou microusinas.   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 16 
“O Subsistema de Informação de Custos do Setor Público 
(SICSP) é obrigatório em todas as entidades do setor público, 
sendo que vários dispositivos legais determinam a apuração 
de custos no setor público como requisito de transparência 
e prestação de contas, seja para controle interno, externo 
ou controle social.” 

(Resolução CFC nº 1.366/2011.) 
 

Em conformidade com a NBC T 16.11, o SICSP é apoiado nos 
seguintes elementos, EXCETO: 
A) Sistema de custeio. 
B) Método de custeio. 
C) Apropriação do custo. 
D) Sistema de acumulação. 
 
Questão 17 
“Com o objetivo de uniformizar as práticas contábeis, a Secre-
taria do Tesouro Nacional (STN), em conjunto com o Grupo 
Técnico de Procedimentos Contábeis (GTCON), elaborou o 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), adequado 
aos dispositivos legais vigentes, às Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP), aos 
padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às 
regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas 
reconhecidas por organismos internacionais.” 

(Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pcasp.) 
 

A observação da estrutura definida para o PCASP federação 
é fundamental para o atendimento das demandas do: 
A) Plano Plurianual (PPA). 
B) Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 
C) Subsistema de Informação de Custos do Setor Público 

(SICSP). 
D) Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patri-

moniais (PIPCP). 
 
Questão 18 
Em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade 
NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador, é 
vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que 
denigram a reputação da ciência contábil, da profissão, ou 
dos colegas. Dentre as ações publicitárias que o contador 
pode fazer, é permitido: 
A) Desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de 

terceiros. 
B) Prestar afirmações desproporcionais sobre os serviços 

que oferece. 
C) Efetuar comparações depreciativas entre o seu trabalho 

e o de outros. 
D) Fazer afirmações proporcionais e comedidas sobre sua 

capacitação ou sobre a experiência que possui. 
 

Questão 19 
Em determinado município, o serviço de água e esgoto é 
prestado pelo Departamento de Água e Esgoto – DAE, uma 
autarquia municipal. A entrada da receita advinda da conta 
de consumo de água e esgoto da prefeitura deve ser 
classificada na Origem: 
A) 1000.00.00 – Receita Corrente Orçamentária. 
B) 2000.00.00 – Receita de Capital Orçamentária. 
C) 7000.00.00 – Receita Corrente Intraorçamentária. 
D) 8000.00.00 – Receita de Capital Intraorçamentária. 
 
Questão 20 
Observe a classificação da seguinte receita orçamentária: 
 

1.0.0.0.00.00     Receitas Correntes   
1.1.0.0.00.00           Receita Tributária 
1.1.1.0.00.00                Impostos 

 

Considerando o código de classificação da receita, o terceiro 
dígito corresponde a: 
A) Tipo. 
B) Origem. 
C) Espécie. 
D) Categoria econômica. 
 
Questão 21 
“A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua 
natureza, compõe-se de: a. Categoria Econômica; b. Grupo de 
Natureza da Despesa; c. Elemento de Despesa. A natureza da 
despesa será complementada pela informação gerencial 
denominada ____________________, que tem por finalidade 
indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou 
entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por 
outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e 
objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla 
contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior.  
A) projeto 
B) atividade 
C) programa 
D) modalidade de aplicação 
 
Questão 22 
Observe a seguinte classificação da despesa orçamentária 
por natureza: 
 

3.0.00.00.00    Despesas Correntes 
3.3.00.00.00           Outras Despesas Correntes 
3.3.90.00.00                  Aplicações Diretas 
3.3.90.30.00                        Material de Consumo 

 

O quarto dígito da codificação (30) corresponde a: 
A) Grupo de natureza. 
B) Categoria econômica. 
C) Elemento de despesa. 
D) Modalidade de aplicação. 
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Questão 23 
Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP 08, 
“alguns intangíveis são definidos como patrimônio cultural 
intangível devido a sua relevância cultural, ambiental ou 
histórica”. Constituem-se em patrimônio cultural intangível, 
EXCETO: 
A) Moedas comemorativas. 
B) Software integrante do equipamento. 
C) Gravações de eventos históricos significativos. 
D) Direitos de uso de imagem de pessoa pública em selos 

comemorativos. 
 
Questão 24 
Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP 07, 
“alguns ativos são descritos como ativos de infraestrutura 
[...] se encaixam na definição de ativo imobilizado [...]”. 
Constitui-se em um exemplo de ativo imobilizado de 
infraestrutura: 
A) Veículos. 
B) Malhas rodoviárias. 
C) Móveis e utensílios. 
D) Monumentos históricos. 
 
Questão 25 
“Parceria Público-Privada (PPP) é uma modalidade especial de 
contrato administrativo de concessão de serviço público, com 
eventual execução de obras ou fornecimento de bens. Os 
contratos de PPP podem ser firmados em duas modalidades: 
concessão patrocinada ou concessão administrativa.” 

(MCASP; 2018, p. 373.) 
 

Considere um contrato pelo qual o parceiro privado deverá 
duplicar uma rodovia, construir pontes e viadutos, prestar 
serviços de manutenção, promover a sinalização e dispo-
nibilizar socorro médico e mecânico, sendo remunerado pela 
cobrança de pedágio dos usuários da rodovia. Considerando-se 
que o pedágio poderia custar caro ao usuário, o parceiro 
público subsidia o projeto mediante contraprestação pública 
ao parceiro privado. É correto afirmar que constitui-se em uma 
PPP na modalidade concessão: 
A) Patrocinada para exploração de rodovia. 
B) Patrocinada para construção de rodovia. 
C) Administrativa para exploração de rodovia. 
D) Administrativa para construção de rodovia. 
 
Questão 26 
“A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as 
entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos opera-
cional, de investimento e de financiamento.”  

(MCASP; 2018, p. 447.) 
 

O recebimento de caixa decorrente de impostos, taxas, 
contribuições e multas são exemplos de fluxos de caixa 
relacionados às atividades: 
A) Adicionais. 
B) Operacionais. 
C) De investimento. 
D) De financiamento. 

Questão 27 
“Os procedimentos contábeis a serem conferidos às transações 
atinentes à gestão administrativa dos RPPS devem observar as 
regras gerais deste do Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP) e há obrigatoriedade de adoção do 
Plano de Contas aplicado ao Setor Público (PCASP) definidos no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público no âmbito 
dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.” 

(MCASP, 2018, p. 327.) 
 

Considerando o disposto, relacione os conceitos apresentados, 
relativos aos Regimes Próprios de Previdência sócia (RPPS), 
relacione os conceitos: 
1. Equilíbrio Atuarial.  
2. Equilíbrio Financeiro. 
3. Plano Financeiro. 
4. Plano Previdenciário. 
(     ) Sistema estruturado somente no caso de segregação da 

massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente 
federativo, pelos servidores ativos e inativos pelos pensio-
nistas vinculados são fixadas sem objetivo de acumulação 
de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente 
federativo, admitida a constituição de fundo financeiro. 

(     ) Sistema estruturado com a finalidade de acumulação de 
recursos para pagamento dos compromissos definidos no 
plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio 
calculado atuarialmente segundo os conceitos dos regimes 
financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de 
Cobertura e Repartição Simples. 

(     ) Garantia de equivalência entre as receitas auferidas e 
as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro. 

(     ) Garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das 
receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas 
atuarialmente, a longo prazo. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 2, 1, 4, 3. 
C) 3, 4, 2, 1. 
D) 4, 3, 1, 2. 
 
Questão 28 
Na contratação de Parceria Público-Privada (PPP) devem 
ser observadas determinadas diretrizes. Considerando as 
diretrizes elencadas, marque V para as verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no 

emprego dos recursos da sociedade. 
(     ) Possibilidade de delegação das funções de regulação, 

jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de 
outras atividades exclusivas do Estado. 

(     ) Responsabilidade fiscal na celebração e execução das 
parcerias. 

(     ) Inexistência de repartição objetiva de riscos entre as 
partes. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F. 
B) V, V, F, F. 
C) F, F, V, V. 
D) F, V, F, V. 
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Questão 29 
Segundo Rua e Romanini (2013), políticas sociais são aquelas 
destinadas a prover o exercício de direitos sociais como 
educação, seguridade social, habitação etc. Constitui-se em 
um exemplo de política pública social distributiva: 
A) Código de Trânsito. 
B) Regimento do Congresso.  
C) Implementação de escolas. 
D) Transferência de recursos inter-regionais. 
 
Questão 30 
A despesa orçamentária possui as seguintes classificações: 
institucional, funcional, programática, por natureza orça-
mentária. Tendo em vista a classificação funcional da des-
pesa orçamentária criada pela Portaria MOG nº 42/99, 
podemos afirmar que: 
A) A função um nível de agregação imediatamente inferior 

à subfunção e está relacionada com a missão institucional 
do órgão, como por exemplo educação, saúde, defesa. 

B) As funções, com raras exceções, podem ser escolhidas de 
acordo com a especificidade de cada ação governamental 
mas não podem ser combinadas com subfunções diferentes. 

C) A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias 
em funções e subfunções, tendo a finalidade de propor-
cionar a identificação da área de atuação governamental em 
que a despesa será realizada.  

D) A classificação funcional é vinculada aos programas e de 
aplicação comum e facultativa, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, permitindo 
a consolidação nacional dos gastos do setor público.  

 
Questão 31 
Licitação é um procedimento administrativo e prévio a ser 
observado para a contratação com o poder público, repre-
sentando, efetivamente, uma forma de restrição à liberdade 
da Administração Pública, que deve seguir os parâmetros 
delimitados pela Lei nº 8.666/93, em especial, observando os 
princípios nela explícitos e implícitos. Nesse diapasão, é 
correto afirmar que o princípio da adjudicação compulsória ao 
vencedor implica em:    
A) Exigir que o julgamento das propostas seja realizado com 

base em critérios objetivos previstos no instrumento 
convocatório (edital ou carta-convite). 

B) Restar estabelecida a presteza, a perfeição e o rendi-
mento funcional também norteia o procedimento licita-
tório, devendo ser considerado princípio essencial em 
todas as etapas da licitação.  

C) Gerar publicidade dos atos praticados pela Adminis-
tração, proporcionando o controle da atividade adminis-
trativa, ensejando o controle dos administrados e dos 
próprios participantes dessa competição.  

D) Conferir ao vencedor o direito de não ser preterido, impe-
dindo que a Administração contrate objeto licitado com 
qualquer outro, devendo respeitar a ordem de classificação 
e não podendo contratar com terceiros estranhos ao 
procedimento licitatório.  

 

Questão 32 
“O contrato de programa tem por objetivo constituir e regu-
lamentar as obrigações que um ente da Federação constitui 
com outro ente da Federação ou com o consórcio público no 
âmbito de gestão associada de serviços públicos.” 

(Lei nº 11.107/2005.) 
 

Referente ao contrato de programa, estabelecido em 
consórcios públicos, é possível afirmar que: 
A) Deverá prever procedimentos que garantam a transpa-

rência da gestão econômica e financeira de cada serviço em 
relação a cada um de seus titulares. 

B) O contrato de concessão de serviço público, espécie de 
contrato de programa, tem como objeto a transferência da 
gestão e execução de um serviço do Poder Público ao 
particular, por sua conta e risco.  

C) A concessão administrativa, utilizada nos consórcios públicos, 
é o contrato de prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja a única usuária direta, que envolva execução de 
obra ou fornecimento e instalação de bens. 

D) Na autorização de uso, forma de contrato de programa, o 
ato unilateral é discricionário e precário pelo qual a Admi-
nistração consente na prática de determinada atividade 
individual incidente sobre um bem público. 

 
Questão 33 
“Consórcio público é uma pessoa jurídica criada por Lei com a 
finalidade de executar a gestão associada de serviços públicos, 
onde os entes consorciados, que podem ser a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, no todo ou em parte, 
destinarão pessoal e bens essenciais à execução dos serviços 
transferidos.” 

(JUSBRASIL. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/ 
3205186/consorcio-publico?ref=serp-featured.) 

 

Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados 
pelos entes da Federação que se consorciarem, observados 
os limites constitucionais. Para cumprir seus objetivos, o 
consórcio poderá: 
A) Ser contratado apenas pela Administração Direta dos entes 

da Federação consorciados, não sendo dispensada a licitação. 
B) Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, 

mas não poderá receber auxílios, contribuições e subven-
ções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do 
governo. 

C) Nos termos do contrato de consórcio de direito público, 
promover desapropriações e instituir servidões nos termos 
de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou 
interesse social, realizada pelo Poder Público. 

D) Vedar a emissão de documentos de cobrança e as atividades 
de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela 
prestação de serviços, devendo qualquer cobrança ser feita 
através do Poder Legislativo dos entes federados que sejam 
parte do consórcio. 
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Questão 34 
Cabe ao Estado criar ou estimular atividades que constituam 
externalidades positivas, como a educação, e impedir ou inibir 
a geração de externalidades negativas, como a degradação 
ambiental. Uma das formas pela qual o Estado pode intervir 
na questão da degradação ambiental é por meio da adoção 
de instrumentos econômicos que restrinjam ou incentivem 
as atividades dos agentes. Constitui-se em referência de tal 
medida que incentive a atividade dos agentes: 
A) Zoneamento etnoambiental. 
B) Delimitação para uso da terra. 
C) Mecanismos de devolução de depósitos. 
D) Multas pelo nível acima do permitido de degradação 

ambiental. 
 
Questão 35 
Considerando o disposto na Lei nº 8.666/1993, considere 
as afirmativas a seguir. 
I. Obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alie-

nações, concessões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratados com terceiros, serão necessa-
riamente precedidos de licitação, sem ressalvas. 

II. Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos 
ou entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual 
for a denominação utilizada. 

III. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da igualdade, a seleção da proposta mais 
vantajosa financeiramente para a Administração Pública 
Direta e a promoção do desenvolvimento nacional econo-
micamente sustentável, sempre visando fins lucrativos. 

Está correto o que se afirma apenas em  
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
 
LEGISLAÇÃO GERAL 
 
Questão 36 
Conforme o disposto na Lei nº 6.404/1976 e atualizações 
posteriores, assinale a afirmativa correta. 
A) Uma companhia não pode ter por objeto participar de 

outras sociedades, principalmente se o objetivo for 
beneficiar-se de incentivos fiscais. 

B) A companhia ou sociedade anônima pode ter o seu capital 
social dividido em quotas; nesse caso, a responsabilidade 
dos sócios se limita ao preço das quotas adquiridas. 

C) Pode ser objeto de uma companhia qualquer empresa 
sem fim lucrativo. Contudo, qualquer que seja o objeto, a 
companhia não será mercantil, apesar de reger-se pelas 
leis e usos do comércio. 

D) Na demonstração do resultado do exercício deverão ser 
discriminadas as participações de instituições ou fundos 
de assistência ou previdência de empregados, que não se 
caracterizem como despesa.  

 

Questão 37 
Considerando o disposto nas Instruções Normativas em 
vigor no município de Bauru (SP), analise as afirmativas a 
seguir.  
I. No município de Bauru (SP), é obrigatória a utilização da 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), o que implica 
na adesão compulsória ao programa SIG-ISS, também 
para o lançamento das notas fiscais de serviços tomados.  

II. Os débitos de tributos municipais resultantes das infor-
mações prestadas por contribuinte ou responsável, por meio 
de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), consideram-se 
constituídos, cabendo à Administração Tributária Municipal 
somente efetuar os lançamentos de ofício e lavrar as 
respectivas autuações. 

III. A custódia das notas fiscais eletrônicas será de exclusiva 
responsabilidade dos contribuintes, que deverão zelar pela 
integridade dos referidos arquivos no padrão exigido e 
exibí-los ao Fisco quando solicitados.  

Está correto o que se afirma em  
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 38 
Em virtude do disposto na Portaria MPS nº 519/2011 e na 
Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional, 
é INCORRETO afirmar que: 
A) O total das aplicações dos recursos de Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS), cujo início das atividades ocorreu 
a mais de 120 (cento e vinte) dias, deve representar, no 
máximo, 25% do patrimônio líquido do fundo.  

B) O município deverá comprovar à Secretaria de Políticas de 
Previdência Social (SPPS), que seu Regime Próprio de Previ-
dência Social (RPPS) mantém Comitê de Investimentos, 
participante do processo decisório quanto à formulação e 
execução da política de investimentos.  

C) As disponibilidades financeiras dos Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) podem ser depositadas em 
contas próprias do ente federativo ao qual se vincula, não 
sendo necessário que sejam controlados e contabilizados 
de forma segregada dos recursos do ente federativo.  

D) O município, em relação a seu Regime Próprio de Previ-
dência Social (RPPS), comprovará a elaboração da política 
anual de investimentos, no que tange à aplicação dos 
recursos do RPPS, mediante o envio à Secretaria de 
Políticas de Previdência Social (SPPS), do Demonstrativo 
da Política de Investimentos (DPIN).  
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Questão 39 
No que concerne às regras gerais para a organização e o 
funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS), assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) No Brasil, os entes federativos são obrigados, por Lei, a 

constituir fundos integrados de bens, direitos e ativos, 
com finalidade previdenciária. 

B) A orientação, a supervisão, a fiscalização e o acompanha-
mento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e 
seus fundos previdenciários são de competência da União.     

C) É proibida a existência de mais de um Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) para os servidores titulares de 
cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do 
respectivo regime em cada ente federativo.  

D) O servidor do município, ocupante, exclusivamente, de 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração e, também, o ocupante de cargo eletivo são 
segurados obrigatórios do respectivo Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS).  

 
Questão 40 
Considerando o disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais, 
9ª Edição, o qual é aplicável à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, a gestão de riscos fiscais não se 
resume à elaboração do Anexo de Riscos Fiscais, mas é 
composta pelas seguintes funções necessárias, EXCETO: 
A) Identificação do tipo de risco e da exposição ao risco, bem 

como mensuração ou quantificação da exposição. 
B) Estimativa do grau de tolerância das contas públicas ao 

comportamento frente ao risco e decisão estratégica 
sobre as opções para enfrentar o risco. 

C) Adoção imediata de política de gestão de riscos fiscais, 
iniciando pelo monitoramento, evoluindo até a identifi-
cação dos riscos, concentrando-se, primordialmente, nas 
áreas com menor risco de perdas.  

D) Implementação de condutas de mitigação do risco e de 
mecanismos de controle para prevenir perdas decorrentes 
do risco, além do monitoramento contínuo da exposição ao 
longo do tempo, preferencialmente através de sistemas 
institucionalizados (controle interno). 

 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE BAURU 
 
Questão 41 
Analise as afirmativas a seguir e julgue-as de acordo com o 
disposto na Lei nº 5.804, de 10 de novembro de 2009. 
I. É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, indepen-

dentemente de pagamento, o direito de petição contra ilega-
lidade ou abuso de poder e para a defesa de seus direitos.  

II. É dever do administrado perante a Administração expor 
os fatos conforme a verdade e demonstrar o seu efetivo 
interesse. 

III. O interesse indireto na matéria não impede o servidor ou 
a autoridade de atuar em processo administrativo.  

IV. Quando duas ou mais pessoas pretenderem da Adminis-
tração o reconhecimento ou atribuição de direitos que se 
excluam mutuamente, será instaurado processo adminis-
trativo para a decisão.  

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I e IV. 
B) II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV.  
 
Questão 42 
Nos termos da Resolução nº 76, de 06 de dezembro de 2018, 
são requisitos para que o indivíduo seja elegível à função de 
conselheiro, EXCETO: 
A) Ter cumprido o estágio probatório. 
B) Possuir formação de nível médio completo. 
C) Contar no mínimo com três anos no serviço público municipal. 
D) Não ter sido condenado em processo criminal com sen-

tença transitada em julgado. 
 
Questão 43 
Considerando o disposto na Resolução nº 61, de 21 de 
dezembro de 2016, que dispõe sobre o Código de Ética e Con-
duta no âmbito da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru, assinale a alternativa 
correta. 
A) A preservação do sigilo pelos integrantes da FUNPREV inclui 

a não disponibilização de dados e informações, mesmo a 
quem de direito. 

B) Após o exercício do mandato dos membros do Comitê de 
Ética pelo período de dois anos estarão estes impedidos 
de ser reconduzidos.  

C) A FUNPREV adota como prática o elogio e a advertência 
públicos, considerados como forma de forma de reconhe-
cimento e orientação de desempenho. 

D) A intempestividade no fornecimento da informação ao 
usuário vai de encontro a um dos critérios de relaciona-
mento dos integrantes da Fundação com Participantes, 
Assistidos e Usuários, estabelecidos pelo Código de Ética. 

 
Questão 44 
São princípios e diretrizes que norteiam o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários – PCCS, EXCETO: 
A) Equidade. 
B) Distribuição. 
C) Universalidade. 
D) Concurso Público. 
 
Questão 45 
“A _______________ é a investidura em cargo mais compa-
tível com a capacidade do funcionário e dependerá sempre de 
inspeção médica.” Assinale a alternativa que completa corre-
tamente a afirmativa anterior. 
A) readmissão 
B) recondução 
C) readaptação 
D) aproveitamento 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA 
 
Questão 46 
Recentemente a bolsa de valores brasileira visualizou uma forte queda em seu Índice Bovespa (Ibovespa). Vários fatores 
contribuíram para essa queda, como, por exemplo, o cenário político-econômico nacional e internacional e a pandemia da 
Covid-19, o que colaborou para que muitos investidores optassem por vender suas ações a preços menores, levando à queda 
acentuada do Ibovespa. A critério de exemplo, tem-se a seguinte amostra contendo os valores (pontos) de fechamento do 
Ibovespa ao decorrer de 10 (dez) pregões. 
 

 28/fev. 02/mar. 03/mar. 04/mar. 05/mar. 06/mar. 09/mar. 10/mar. 11/mar. 12/mar. 
Pontos 104.172,00 106.625,00 105.537,00 107.224,00 102.233,00 97.997,00 86.067,00 92.214,00 85.171,00 72.583,00 

* fev.: fevereiro; mar.: março 
 

Considerando apenas os dados amostrais apresentados, é correto afirmar que: 
A) A variância é igual a 95.298,72. 
B) A mediana é igual a 102.233.00. 
C) O desvio-padrão é igual a 100.115,00. 
D) A média aritmética simples é igual a 95.982,30. 
 
Questão 47 
Uma pessoa captou um empréstimo no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) para pagamento em 4 (quatro) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, devendo a primeira prestação ser 
paga 30 (trinta) dias após captar o empréstimo. A taxa de juros 
compostos contratada para esta dívida foi de 1% ao mês e os 
juros mensais estão embutidos no valor das prestações. 
Considerando somente as informações apresentadas e 
admitindo o ano comercial com 360 (trezentos e sessenta) 
dias, assinale a alternativa que mais se aproxima do valor que 
a pessoa deverá pagar por cada prestação mensal. 
A) R$ 25.000,00 
B) R$ 25.374,00 
C) R$ 25.628,00 
D) R$ 26.000,00 
 
Questão 48 
No dia do 15º aniversário de seu filho, Paulo aplicou o valor 
de R$ 50.000,00 em um título de renda fixa com o objetivo de 
formar uma reserva financeira para o garoto. Sabe-se que 
essa aplicação permite a realização de saques periódicos e 
Paulo iria resgatá-la em 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e 
consecutivas, com o saque da primeira parcela programado 
para o dia do 18º aniversário de seu filho. Outra informação 
relevante é que, após cada saque anual, o saldo remanes-
cente na aplicação continuaria rendendo a mesma taxa de 
juros compostos inicialmente contratada, até que a última 
parcela fosse resgatada e, consequentemente, o saldo da 
aplicação totalmente zerado. Considerando que essa apli-
cação foi contratada à taxa efetiva de 6% ao ano de juros 
compostos e que os juros estão embutidos no valor das 
parcelas, assinale a opção que mais se aproxima do valor de 
cada uma das 4 (quatro) parcelas anuais que Paulo iria sacar. 
Para os cálculos, deve-se considerar o ano comercial com 360  
(trezentos e sessenta) dias e desconsiderar qualquer inci-
dência de tributos. 
A) R$ 14.445,00 
B) R$ 14.887,00 
C) R$ 16.213,00 
D) R$ 17.185,00 
 

Questão 49 
Considere um ativo no valor de R$ 90.000,00 adquirido por meio 
de financiamento junto à Instituição Financeira A e que será 
quitado em 4 (quatro) prestações semestrais e consecutivas. A 
taxa de juros compostos contratada para o financiamento foi de 
3% ao semestre, e as amortizações semestrais serão efetuadas 
pela Tabela PRICE de Amortização, ficando estabelecido que o 
pagamento da primeira prestação será efetuado um semestre 
após a contratação do financiamento. Considerando somente 
as informações apresentadas, assinale, entre as alternativas a 
seguir, a opção que mais se aproxima do valor total de juros 
pagos nesse financiamento. Admita que o contrato de 
financiamento adota o ano comercial de 360 (trezentos e 
sessenta) dias e que os juros semestrais estão embutidos 
no valor das prestações. 
A) R$ 6.750,00 
B) R$ 6.849,00 
C) R$ 10.800,00 
D) R$ 22.500,00 
 
Questão 50 
No dia 06/01/20X1, um cliente compareceu à loja A e adquiriu 
um produto no valor de R$ 10.000,00 com a seguinte condição 
de pagamento: entrada de R$ 1.000,00 e o restante do valor 
do produto com acréscimo de juros simples de 5% ao mês, 
ficando obrigado a pagar o valor nominal da dívida por meio 
de uma única duplicata com vencimento em 06/05/20X1. Em 
06/03/20X1, passando por dificuldades financeiras, a loja A 
foi ao banco e descontou a duplicata informada na venda 
acima. O banco utilizou a taxa de desconto comercial simples 
(“por fora”) de 2% ao mês e, então, liberou à loja o valor 
líquido deduzido o desconto. Com base somente nas infor-
mações apresentadas e desconsiderando-se a incidência de 
tributos, assinale, entre as opções relacionadas, o valor 
líquido liberado pelo banco em 06/03/20X1. Admita o mês 
comercial de 30 (trinta) dias para a situação apresentada. 
A) R$ 10.368,00 
B) R$ 10.372,00 
C) R$ 10.380,00 
D) R$ 10.384,00 
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CONCURSO PÚBLICO – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS – CONTADOR 

ꭃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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.  
2. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, códigos, qualquer espécie 
de legislação, 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/acessórios: bip, 
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras 
ou braceletes magnéticos (ainda que terapêuticos) e similares, acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro), óculos de 
sol e 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 lavrado no 
Termo de Ocorrência o fato ocorrido e o candidato 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. A Prova 
Discursiva (Peça Processual) será aplicada apenas para o cargo de Especialista de Governo – Procurador Jurídico. 

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 Especialista de 
Governo – Procurador Jurídico) 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 5h30min (cinco horas e trinta minutos) para o cargo de Especialista de Governo – Procurador 
Jurídico; e para o cargo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços – Contador, as provas terão duração de 
3h30min (três horas e trinta minutos). Este período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (cargo de Especialista de Governo – Procurador Jurídico). 

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 Especialista de Governo – Procurador Jurídico), 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 Cartão de Confirmação de 
Inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas objetivas 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 de 2 (duas) horas após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

11. Deverão permanecer em cada uma das salas de aplicação da prova objetiva, os 3 (três) últimos candidatos, até que o último 
deles entregue sua prova, assinando termo respectivo. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O prazo para interposição de recurso será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente à data da 
divulgação ou do fato que lhe deu origem. 
- Caberá recurso contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas: o indeferimento da isenção do 
pagamento da taxa de inscrição, a inscrição como não deficiente, inscrição dos candidatos e solicitação de atendimentos 
especiais, divulgação do gabarito oficial e divulgação dos resultados das etapas. 
- 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 referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto 
Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao 
Concurso Público. 




