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LÍNGUA PORTUGUESA
“Todes” é mais que respeitar a gramática, é inclusão
social, dizem especialistas
Cientistas e estudiosos da língua portuguesa falam
da presença do gênero neutro em nosso
vocabulário, uma batalha para pessoas
não-binárias se sentirem incluídas na sociedade.
Toda transformação gera insegurança e, às vezes, incapacidade de aceitar mudanças de situações pré-estabelecidas.
Na nossa língua, isso não é diferente. Um exemplo é uso da
linguagem não-binária, que vem dando o que falar nos últimos
dias.
Como exemplo recente, tivemos o caso da vereadora de
Vitória Camila Valadão (PSOL) que, durante sessão especial na
câmara em alusão ao Dia Internacional da Mulher, na última
terça-feira (08), dirigiu-se à casa com um “Bom dia a todos,
todas e ‘todes’”, sendo questionada por parlamentares conservadores sob a justificativa de que o gênero neutro não consta
na gramática normativa. Valadão, por sua vez, afirmou estar
apenas “sendo inclusiva”, alegando censura a sua linguagem.
Outro caso de grande repercussão foi o da professora
de uma escola de ensino fundamental de Vitória, reprimida
por usar um inclusivo “todes bem-vindes” para se comunicar
com os alunos em uma plataforma interna de ensino. O caso
chamou a atenção dos pais, que levaram a reclamação até a
Câmara de Vitória. O presidente da casa, Davi Esmael (PSD),
pediu esclarecimentos à Prefeitura de Vitória, alegando que
assuntos relacionados à ideologia de gênero foram retirados
do Plano Municipal de Educação.
Movimentos sociais apoiam uma mudança linguística,
buscando caminhos para tornar a língua portuguesa mais
humana. Uma das maneiras mais utilizadas é a substituição
de pronomes por termos neutros, ou gênero neutro, ou até
mesmo substituir artigos nas contrações de preposições,
como o da/do, por de.
O uso de “todes”, “todxs” ou “tod@s” vem se tornando
cada vez mais comum nas redes sociais e começa a permear o
cotidiano do brasileiro, chamando a atenção para a pergunta:
Isso seria uma afronta à nossa língua e gramática de cada dia?
Em suas “andanças” pelas redes sociais, ou mesmo em uma
roda de amigos, se ouvir um “todes” e um “bem-vindes”, e demais
conteúdos usados pela linguagem não-binária (ou linguagem
neutra), saiba que seu uso não está incorreto, mesmo os termos
não estando presentes na gramática normativa (a que você usa
em sala de aula).
De acordo com a professora da Universidade Federal da
Bahia, linguista especialista em História das Ideias Linguísticas e
Análise de Discurso, Isadora Machado, a língua está em processo de mudança 24h por dia, por isso, transformações sempre
são bem-vindas.
“Dizemos em Linguística que a língua é variação contínua,
porque ela nunca para de se modificar. Só que não percebemos
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essas micro-mudanças, assim como não percebemos que a Terra
está girando e mudando de lugar. Nós percebemos que algo está
mudando quando, por exemplo, uma professora escreve ‘todes’
e na semana seguinte uma vereadora diz ‘todes’”, defende.
“Então começamos a especular porque essa mudança
aconteceu: todo mundo vai ser obrigado a dizer ‘todes’? As
gramáticas devem mudar e acrescentar o ‘todes’? Essa discussão
é saudável e faz parte da sociedade. Por isso digo para as pessoas
ficarem calmas: a língua nunca muda por decreto. Acredito que,
de um modo geral, as gramáticas normativas usadas nas escolas
de educação básica ganhariam muito se trouxessem mais elementos de nossas vidas cotidianas”, argumenta.
O mais importante é saber que gramática difere de língua
em uso, aquela que é falada pelas pessoas em vários lugares e
situações do cotidiano. “Temos a gramática normativa, que é
essa que aprendemos na escola e que está preocupada em
dizer o que é certo e errado, mas temos outras, que estão mais
preocupadas em como as coisas são do que como deveriam
ser. Temos as gramáticas gerativa, descritiva, histórica, de usos
e de valências, dentre outras”, cita, afirmando que, no Brasil e
na América Latina, temos uma forte tradição de ensinar apenas
a gramática normativa nas escolas.
“Isso faz com que a sociedade tenha a sensação de que a
língua não muda. Fundamentalmente, nossa tradição escolar-normativa faz com que acreditemos que mudanças ‘ameaçam’
a língua e a sociedade. Pelo contrário, mudança é a matéria-prima de qualquer língua”.
(CHELUJE, Gustavo. "Todes" é mais que respeitar a gramática, é
inclusão social, dizem especialistas. A Gazeta, 2021. Disponível em:
https://www.agazeta.com.br/amp/entretenimento/cultura/todes-emais-que-respeitar-a-gramatica-e-inclusao-social-dizem-especialistas0321. Acesso em: 08/08/2021. Com adaptações.)

Questão 01
As palavras sofrem modificações em seu significado quando
acrescidas de elementos mórficos, como os prefixos. O
prefixo in-, por exemplo, pode apresentar diversos sentidos.
Com base nessa informação, assinale a alternativa em que o
prefixo in- apresenta o mesmo significado em ambas as
palavras.
A) inclusão – incorreto
B) inclusiva – insegurança
C) insegurança – incluídas
D) incorreto – incapacidade

Questão 02
Sabemos que o uso do acento indicativo de crase pode ser
obrigatório ou facultativo, dependendo do contexto linguístico.
O uso da crase é facultativo apenas em:
A) “Isso seria uma afronta à nossa língua e gramática de
cada dia?” (5º§)
B) “O presidente da casa, Davi Esmael (PSD), pediu esclarecimentos à Prefeitura de Vitória, (...) (3º§)
C) “Toda transformação gera insegurança e, às vezes, incapacidade de aceitar mudanças (...)” (1º§)
D) “(...) assuntos relacionados à ideologia de gênero foram
retirados do Plano Municipal de Educação.” (3º§)
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Questão 03

Questão 08

Considerando a passagem “(...) saiba que seu uso não está
incorreto, mesmo os termos não estando presentes na gramática normativa (...)” (6º§), o termo em destaque pode ser
substituído, sem alteração substancial de sentido, por:
A) Desde que.
B) Uma vez que.
C) De modo que.
D) Apesar de que.

O tema do texto é(são):
A) As controvérsias em relação aos usos das normas gramaticais
da língua.
B) As mudanças sociais que os falantes imprimem nos usos
do idioma.
C) O complexo processo de regulamentação das novas formas
linguísticas.
D) A necessidade de as escolas se adequarem às mudanças
linguísticas.

Questão 04
De acordo com os exemplos apontados no texto, os termos
“todes”, “todxs”, “tod@s” e “bem-vindes” são utilizados para
alterar a indicação tradicional relacionada à flexão morfológica
de:
A) Pessoa.
B) Tempo.
C) Gênero.
D) Número.

Questão 05
De acordo com o texto, o uso da linguagem não-binária se
justifica porque há:
A) Instituições educacionais que não se preocupam em ensinar
as inovações linguísticas.
B) Consenso em relação à discussão de identidade de gênero
no cenário social brasileiro.
C) Forte tradição gramatical que legitima as mudanças linguísticas exigidas pelos falantes.
D) Falantes que não se sentem representados por algumas
formas linguísticas tradicionais.

Questão 06
“Então começamos a especular porque essa mudança
aconteceu: todo mundo vai ser obrigado a dizer ‘todes’? As
gramáticas devem mudar e acrescentar o ‘todes’? (...) Por
isso digo para as pessoas ficarem calmas: a língua nunca
muda por decreto.” (9º§) É possível inferir a respeito dessa
passagem que a língua varia conforme:
A) As escolhas realizadas pelos falantes cultos.
B) As regras gramaticais ensinadas nas escolas.
C) As necessidades comunicativas dos usuários.
D) As normas impostas pelo Acordo Ortográfico.

Questão 07
No trecho “Isso faz com que a sociedade tenha a sensação
de que a língua não muda.” (11º§), depreende-se que há
um efeito ou uma consequência motivada pelo fato de:
A) As demais gramáticas registrarem como ocorrem as mudanças
na língua.
B) A gramática normativa flexibilizar os usos que nós fazemos
da língua.
C) As variações nos usos da língua poderem ameaçar a nossa
sociedade.
D) As instituições de ensino privilegiarem o estudo das regras
gramaticais.
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Questão 09
A respeito de fatos ou acontecimentos, opiniões podem ser
emitidas. Qual alternativa apresenta uma opinião veiculada
pelo do autor do texto?
A) “Temos a gramática normativa, que é essa que aprendemos
na escola (...). Temos as gramáticas gerativa, descritiva,
histórica, de usos e de valências, dentre outras (...)” (10º§)
B) “Acredito que, de um modo geral, as gramáticas normativas
usadas nas escolas de educação básica ganhariam muito se
trouxessem mais elementos de nossas vidas cotidianas”,
argumenta. (9º§)
C) “O presidente da casa, Davi Esmael (PSD), pediu esclarecimentos à Prefeitura de Vitória, alegando que assuntos
relacionados à ideologia de gênero foram retirados do Plano
Municipal de Educação.” (3º§)
D) “(...) tivemos o caso da vereadora de Vitória Camila Valadão
(PSOL) que, durante sessão especial na câmara em alusão
ao Dia Internacional da Mulher, (...) dirigiu-se à casa com um
Bom dia a todos, todas e ‘todes’ (...)” (2º§)

Questão 10
O principal propósito comunicativo do texto é:
A) Descrever de que forma se processam as novas mudanças
linguísticas no idioma.
B) Informar sobre as recentes demandas linguístico-sociais
dos usuários da língua.
C) Relatar episódios polêmicos que envolveram o uso da
linguagem não-binária.
D) Convencer o leitor sobre a obrigatoriedade de adesão a
novas formas linguísticas.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
Questão 11
Uma indústria de calçados possuía 46 trabalhadores responsáveis pela produção de 2.700 pares de tênis por dia,
trabalhando em um regime de 6 horas diárias. Após uma
intensa ação de marketing, a indústria desenvolveu uma nova
coleção que aumentou a demanda diária para 10.800 pares
de tênis e ampliou o regime de trabalho para 8 horas por dia.
Considerando que todos os trabalhadores possuem o mesmo
desempenho, qual o número de funcionários necessários para
que a nova demanda diária fosse atendida?
A) 96
B) 138
C) 184
D) 246
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Questão 12

CONHECIMENTOS GERAIS

Em cada círculo a seguir os números obedecem a uma mesma
regra lógica; observe.

Questão 16

Dessa forma, o valor da razão

X
é dado por:
Y

2
5
5
B)
2
3
C)
4
4
D)
3

A)

Questão 13
Em um departamento de pós-graduação, os estudantes foram
questionados sobre a habilidade de escrever textos acadêmicos
em espanhol e inglês. Após uma breve pesquisa, concluiu-se
que: 27 estudantes escrevem apenas em espanhol; 12 estudantes escrevem em inglês e espanhol; 46 estudantes escrevem
em inglês; e, 6 estudantes não escrevem em nenhuma dessas
línguas. Do total de estudantes questionados, qual a porcentagem aproximada dos que escrevem apenas em inglês?
A) 43,04%
B) 46,58%
C) 58,23%
D) 63,01%

Questão 14
Em uma sessão de cinema, a pré-estreia do grande lançamento
da semana contou com um público de 350 pessoas. Dentre esse
número, 15 espectadores não pagaram o ingresso que tem um
valor total de R$ 22,00, pois participaram de uma promoção no
estabelecimento. Sabendo-se que alguns espectadores pagaram meia-entrada e foram arrecadados R$ 6.105,00 nessa
sessão, o número de espectadores que pagaram o valor total
do ingresso é:
A) 115
B) 130
C) 205
D) 220

Questão 15
Eliana, uma estudante de sistemas de informação, possui 8
livros distintos que ela organiza em sua estante colocando
cada livro ao lado do outro. São 2 livros sobre algoritmos e
estruturas de dados; 3 livros sobre sistemas operacionais;
2 livros sobre engenharia de software; e, apenas um livro
sobre banco de dados. De quantas maneiras Eliana pode
organizar seus livros na estante de forma que os livros do
mesmo assunto fiquem juntos?
A) 288
B) 576
C) 1.152
D) 2.304
CARGO: FISCAL MUNICIPAL (M)

Em 7 de setembro comemora-se o dia da Independência do
Brasil, proclamada pelo príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, que foi coroado como Imperador do Brasil, com o título de
D. Pedro I. Em relação à Independência do Brasil, analise as
afirmativas a seguir.
I. A Revolução Liberal do Porto foi o grande ponto de partida,
uma vez que as ideias da elite brasileira divergiam de Portugal.
II. Portugal cobrou como indenização dois milhões de libras
do Brasil, tornando o país endividado.
III. A soberania estabelecida não permitiu que o Brasil tivesse
suas normas e políticas públicas próprias.
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.

Questão 17
Minas Gerais faz fronteira com outros seis estados e fica
localizada na região central do país, sendo esta, uma característica física favorável ao seu desenvolvimento. Sobre o
estado de Minas Gerais, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) É considerado o segundo maior do país em área territorial.
B) O Vale do Aço é uma área conhecida por sua produção
siderúrgica.
C) Os recursos naturais abundantes, no subsolo, contribuíram
para o início do seu desenvolvimento através da mineração.
D) O relevo mineiro tem como característica as chapadas e
as planícies; trata-se de uma área acidentada, propiciando a
exploração hidroelétrica.

Questão 18
“A intensificação do aquecimento global pode trazer graves
prejuízos para a agricultura brasileira, que, atualmente, já enfrenta
um clima adverso para produzir. Um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês)
concluiu que a temperatura global pode subir de 1,5° C a 2° C neste
século.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/
2021/08/09/veja-como-as-mudancas-climaticas-podem-impactar-aproducao-de-alimentos-no-brasil.ghtml. Adaptado.)

Em relação ao aquecimento global, é INCORRETO afirmar
que:
A) Apesar de ser o principal causador das alterações climáticas,
lugares de clima frio não sofrem interferências.
B) O efeito estufa contribui para o aquecimento global, mas
tem um papel fundamental para a vida na Terra.
C) A ação humana, apesar de ter um considerável impacto
sobre o aquecimento global, não é a sua única causa.
D) Ocorre em decorrência do acúmulo das altas concentrações
de gases na atmosfera, bloqueando e prendendo o calor do
sol na superfície terrestre.
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Questão 19
“O Brasil registrou 1.183 mortes por Covid-19 nas últimas 24
horas, totalizando, nesta terça-feira (10/08/2021), 564.890 óbitos
desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes
nos últimos 7 dias chegou a 899. São, agora, 11 dias seguidos
com essa média abaixo de 1 mil. Em comparação à média de 14
dias atrás, a variação foi de –17% e aponta tendência de
queda.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/
2021/08/10/brasil-registra-media-movel-de-899-mortes-por-covidtotal-se-aproxima-de-565-mil.ghtml. Acesso em: 10/08/2021.)

Quanto à Covid-19, uma doença infecciosa causada pelo
novo Coronavírus (SARS-CoV-2), analise as afirmativas a
seguir.
I. Foi identificado pela primeira vez, na cidade de Wuhan,
na China.
II. O único exame capaz de confirmar a infecção ativa é o RT-PCR de secreções, no qual uma amostra é retirada, através
do nariz ou da boca, sendo analisada no laboratório, confirmando, ou não, a presença do vírus no corpo.
III. Os testes rápidos não são indicados para gestantes e
puérperas.
IV. A OMS (Organização Mundial de Saúde) aprovou para uso
emergencial as vacinas: Pfizer e BioNTech (BNT162); Moderna
(mRNA-1273); Instituto de Pesquisa Gamaleya (Sputnik V);
AstraZeneca e Universidade de Oxford (AZD1222); Sinovac
(Coronavac); Johnson & Johnson (JNJ-78436735).
Está correto o que se afirma apenas em
A) I e III.
B) I, II e III.
C) I, II e IV.
D) II, III e IV.

Questão 20
Em relação ao feminicídio, é correto afirmar que:
A) A Lei do Feminicídio enquadra qualquer assassinato envolvendo mulheres.
B) Está associado a assassinatos cometidos sem relação com
a desigualdade de gênero.
C) Trata-se de homicídio praticado contra a mulher em decorrência “do fato de ela ser mulher”.
D) No Brasil, não é considerado um crime hediondo, ou seja,
aquele que o Estado entende como de extrema gravidade,
gerando aversão à sociedade.

CARGO: FISCAL MUNICIPAL (M)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Questão 21
Podemos conceituar uma área de risco como parte de um dado
território que, por suas particularidades, proporciona mais
oportunidades de que “algo indesejado” suceda. Dessa forma,
temos que a classificação da área como de risco pode variar
conforme o que seja esse “algo indesejado”. No que tange à
construção civil e áreas afins, as áreas de risco são regiões onde
se recomenda a não construção de casas ou instalações,
pois são muito expostas a desastres naturais como desabamentos e inundações. De acordo com os dados apresentados
pela Organização das Nações Unidas (ONU), nas últimas
décadas, houve mais de três milhões de vítimas e prejuízos
econômicos que ultrapassam a casa dos vinte bilhões de
dólares com desastres naturais, tais como escorregamentos,
terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, inundações, vendavais, seca e desertificação, incêndios, pragas de gafanhotos,
além de outras calamidades, principalmente em países em
desenvolvimento. A ONU considerou a década de 1990 como a
“Década Internacional para Redução dos Desastres Naturais
(DIRDN)”, sendo aprovada, em Assembleia Geral, no dia 22 de
dezembro de 1989, a Resolução nº 44/236, cuja principal
finalidade é a de reduzir perdas de vidas, danos e transtornos
socioeconômicos nos países em desenvolvimento, provocados
por desastres naturais. No Brasil, os escorregamentos destacam-se como o tipo de acidente de origem geológica mais
comum, ocorrendo, principalmente, no período das chuvas,
quando muitos eventos têm causado acidentes dos mais
variados em diversos cidades. São variadas as causas principais
de desabamentos; analise-as.
I. Declividade e altura excessiva de cortes de talude: atingem
a estabilidade da encosta, ficando o solo muito mais suscetível ao desabamento.
II. Execução de aterros: sempre irá gerar novas vias de condução
de água levando à ruptura do aterro e escorregamento.
III. Vazamento na rede de abastecimento de água: acarreta
em saturação de água no solo.
IV. Deposição irregular e inadequada de lixo.
V. Lançamento e concentração de águas pluviais: pela alta
deficiência dos diversos sistemas de drenagem, as infiltrações por trincas e fissuras aumentam a resistência do solo
e provocam a erupção de solos e aterros.
VI. Lançamento de águas servidas: há penetração excessiva
de água no solo, que é acentuada no período de chuvas.
VII. Remoção indiscriminada da cobertura vegetal: há diminuição da proteção ao impacto e às infiltrações pluviais,
uma vez que as raízes ajudam a conter o solo.
Está correto o que se afirma apenas em
A) I e VII.
B) II, V, VI e VII.
C) I, III, IV, VI e VII.
D) I, III, IV, V, VI e VII.
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Questão 22

Questão 24

De acordo com o Código de Obras do Município de Ervália/MG, em seu Art. 16, é definida a necessidade de visita ao
local onde se deseja construir uma edificação, sendo condição
para a liberação de licença para a execução de obra. Em
relação ao licenciamento para execução de obra, é correto o
que se afirma em:
A) Será facultada ao fiscal a definição de necessidade ou não
da vistoria do local onde se pretende realizar a obra, para
fins de verificação das condições do terreno.
B) A obra licenciada e não iniciada até 2 (dois) meses, contados
a partir da data de expedição do alvará, terá sua licença
invalidada, podendo, no entanto, haver revalidação.
C) Para concessão de licença para execução de obra, será
necessário o pagamento da respectiva taxa, conforme estipulado no Código Tributário Municipal. No entanto, no caso
de não pagamento da taxa, não é possível o impedimento
automático do licenciamento da obra.
D) A Prefeitura, dentro de 15 (quinze) dias, contados da data
do requerimento da licença, procederá à verificação do
alinhamento, do nivelamento e da numeração do local da
obra, bem como da topografia e da pedologia do terreno
e, somente se satisfeitas todas as exigências, considerará
o local apto a obter a licença para execução da obra.

De acordo com o Código de Obras do Município de Ervália/MG,
em seu Art. 47, “a fundação deverá ser projetada e executada
de modo que se assegure a perfeita estabilidade da obra”.
Sobre os itens a serem devidamente cumpridos; analise-os.
I. Toda e qualquer execução de obra deverá apresentar o
devido estudo geológico do solo e a justificativa do uso
da fundação escolhida.
II. A edificação comum poderá ter o alicerce de concreto,
ou pedra argamassada, de forma que se distribua a carga
de maneira uniforme sobre o terreno.
III. Classifica-se como edificação comum, se a carga máxima
permissível for de 0,5 kgf/cm2 (950 KN/m2).
IV. Será considerada comum edificação com dois ou mais
pavimentos.
V. A fundação não poderá exceder os limites do terreno da
obra.
Está correto o que se afirma apenas em
A) I e IV.
B) I, II e III.
C) I, IV e V.
D) II, III e V.

Questão 23
A ABNT NBR 13.752 (Perícias de Engenharia na Construção
Civil) define que os vícios construtivos são aqueles provenientes de falha do projeto, de execução, ou de informação
defeituosa sobre utilização, ou manutenção. Os vícios podem
ser de quantidade ou de qualidade (por inadequação ou por
insegurança). Os vícios por inadequação, que podem ser
caracterizados por imperfeições no produto ou serviço, que
afetam seu desempenho, não cumprem o objetivo para o qual
foi criado, frustrando, assim, a expectativa legítima dos consumidores. Os vazamentos e as impermeabilizações, no caso das
edificações, são considerados vícios por inadequação. Também são vícios as disparidades entre o produto entregue e o
exposto na mensagem publicitária. Os vícios também podem
resultar na diminuição do valor do bem. No Art. 12 do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), está claro que o
construtor, nacional ou estrangeiro, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos decorrentes de
projeto, fabricação, construção, montagem, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos. O CDC, no § 1º, Art. 18, dispõe que se o vício
não for sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o
consumidor terá as seguintes alternativas para buscar a
resolução do problema ou compensação de seu prejuízo,
EXCETO:
A) Abatimento de até 20% do preço.
B) Restituição imediata da quantia paga.
C) Substituição do produto por outro da mesma espécie.
D) Permuta por outro de espécie, marca ou modelo diverso,
mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço.

CARGO: FISCAL MUNICIPAL (M)

Questão 25
De acordo com o Código de Posturas do Município de
Ervália/MG, em seu Capítulo III – dos Autos de Infração, Art.
16: “Auto de Infração é o instrumento por meio do qual a
autoridade municipal apura a violação das disposições deste
Código e de outras leis, decretos e regulamentos do Município”. O Art. 17 trata dos motivos da lavratura de um Auto de
Infração, e o Art. 18 define que são autoridades para lavrar o
Auto de Infração “os fiscais, ou outros funcionários para isso
designados pelo Chefe do Executivo”. De acordo com o Código
de Posturas do Município de Ervália/MG, são autoridades
para confirmar os Autos de Infração e arbitrar multa, EXCETO:
A) O Chefe de Tributação do Município.
B) O Presidente do Poder Legislativo em seu Mandato.
C) O Prefeito do Município como chefe do Poder Executivo.
D) O Vice-Prefeito, como Substituto Legal do Prefeito em sua
ausência, desde que no exercício real de seu mandado na
função de Prefeito.

Questão 26
A Construtora Alfa encaminhou o boletim de mediação de
uma obra realizada para a Secretaria Municipal de Obras
Públicas da Prefeitura, com a nota fiscal de prestação de
serviços e destacou a retenção de 11% do INSS da empresa
sobre o valor total do serviço demonstrado na nota fiscal.
Após, os documentos foram encaminhados para a contabilidade para providenciar a ordem de pagamento do empenho
global. O valor do INSS da empresa que foi retido deverá ser
repassado para a Previdência Social. De que forma deverá ser
o registro na contabilidade?
A) Despesa de capital.
B) Despesas correntes.
C) Obrigações patronais.
D) Despesa extraorçamentária.
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG
Questão 27
O auditor fiscal do Tribunal de Contas do Estado esteve em
inspeção no município para fiscalizar a conclusão de uma obra
de edificação do Mercado do Produtor Rural, vinculada à
Secretaria Municipal de Agricultura, e constatou que a construção teve sua previsão no Plano Plurianual e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, exceto na Lei de Orçamento Anual.
Embora o Prefeito tenha dado publicidade à sociedade sobre
a obra quanto ao seu valor, prazo de execução e fonte de
receita, houve uma infração do princípio orçamentário da:
A) Clareza.
B) Unidade.
C) Exclusividade.
D) Universalidade.

Questão 28
Determinado município assinou convênio com o Ministério
da Educação em 03/05/2021 para a construção de uma escola de ensino infantil. O Ministério da Educação transferiu
o valor de R$ 1.200.000,00, no dia 01/06/2021. O engenheiro da construtora mediu e encaminhou o boletim de
medição da obra da fundação da escola referente à primeira etapa, em 31/07/2021, no valor de R$ 350.000,00. A
contabilidade fez a ordem de pagamento do empenho
global e sua liquidação, de R$ 350.000,00, em 31/07/2021.
A Tesouraria Municipal pagou, através de uma transferência
bancária para a construtora, em 05/08/2021. Segundo o
regime de caixa e de competência, a receita e a despesa
pública deverão ser registradas, respectivamente, em:
A) Ambas em 03/05/2021.
B) 03/05/2021 e 05/08/2021.
C) 01/06/2021 e 31/07/2021.
D) 01/06/2021 e 05/08/2021.

Questão 30
CONT.VALORES é uma fórmula do Microsoft Excel 2013,
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, que conta o
número de células de um intervalo que não estão vazias.
Entretanto, é possível ocorrer um erro ao digitar uma fórmula,
prejudicando, assim, o resultado. O Excel 2013 possui códigos
de erros, que possibilitam identificar cada tipo de erro. Um
dos códigos é: [#VALUE]. Assinale, a seguir, o seu significado.
A) A coluna não é suficientemente larga para exibir o valor.
B) A fórmula contém texto que o Excel não conhece (como
um intervalo nomeado desconhecido).
C) A fórmula referencia uma célula que não existe (o que
pode ocorrer sempre que células são excluídas).
D) A fórmula tem o tipo de argumento errado (como no caso
de texto em uma célula em que um valor numérico é
necessário).

Questão 29
Considerando a lei brasileira que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, analise as afirmativas a
seguir.
I. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público.
II. Os bens só serão considerados patrimônio histórico e artístico
depois de inscritos separados ou agrupadamente num dos
quatro livros de tombo, conforme Decreto-Lei nº 25/1937.
III. Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as
obras de origem estrangeira que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país.
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.

CARGO: FISCAL MUNICIPAL (M)
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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
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

ponta grossa.
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 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 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.
Com vistas à garantia da segurança e da 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 dos sanitários.
O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 30 (trinta)
questões para os cargos de nível médio e médio técnico e 25 (vinte e cinco) questões para os cargos de nível fundamental
completo e fundamental incompleto.
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) 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.
As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos nível fundamental completo, fundamental incompleto e nível
médio e médio técnico e 4 (quatro) horas para os cargos de nível superior. Este período abrange a assinatura, assim como
a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
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) devidamente assinado em local específico.
Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da
Inscrição ou em qualquer outro meio.
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 poderá se retirar do local
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá
levar consigo o seu Caderno de Provas.
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local
de aplicação das provas 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 e pelo Coordenador da Unidade
de Provas, para posterior análise a ser realizada pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das
16h00min 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, 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.

