
Auditor Fiscal

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 01/2022

Organizadora:

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA

Tipo 1 - BRANCA

Manhã



     

 

      
                                                     2 

        
CARGO: AUDITOR FISCAL – TIPO 1 – BRANCA (M) 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA 
 

Ǉ 

CARGO: AUDITOR FISCAL 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Cristovam Buarque: desvendando o cérebro 
 

A última frase do livro “No labirinto do cérebro” diz: “Em 
algumas décadas, nossos livros médicos estarão em museus 
como documentos de uma época em que se abria a cabeça, o 
tórax e o abdômen dos pacientes”. Ela reflete a percepção do 
autor sobre a evolução da medicina, mas não se aplica ao 
próprio livro, que tem as qualidades da boa literatura – deslum-
brar o leitor; aumentar o conhecimento sobre a realidade e seus 
mistérios; e, provocar novas ideias e conceitos. 

No labirinto do cérebro, de Paulo Niemeyer Filho, deslum-
bra ao contar as aventuras do avanço da ciência e as batalhas 
médicas para dar qualidade de vida às pessoas. O autor con-
seguiu entrelaçar as aventuras do pensar e do agir; do entender 
o funcionamento do cérebro e de corrigir seus defeitos de 
funcionamento. Emociona acompanhar os desafios de cientista 
para desbravar o conhecimento sobre o cérebro e os desafios 
do cirurgião ao usar as mãos para salvar vidas e recuperar 
competências perdidas. Dupla aventura do saber e do fazer, 
com texto fluido, belas imagens e analogias poéticas. 

O autor descreve suas vitórias e conquistas de cientista e 
cirurgião, transmitindo ao leitor um misto de surpresa, encanta-
mento e esperança. Fica a certeza de que ele é um ótimo 
escritor e grande cientista. Terminamos de ler cada capítulo 
com admiração, respeito e confiança no trabalho que o autor 
descreve, e com alívio pelo final feliz de cada história bem 
contada. Como se Fernão de Magalhães tivesse sobrevivido e 
contado sua aventura, ao mesmo tempo em que descrevesse a 
beleza da geografia, a ciência da navegação e a engenharia 
náutica. 

Paulo Niemeyer Filho provoca, com rara competência, 
tensão narrativa ao criar estimulantes frases de abertura para 
seus capítulos: “Em que momento o homem primitivo começou 
a falar”; “Quando olhamos o cérebro, observamos que, como 
uma fruta, ele tem duas cores”; “Em 1835, dois pesquisadores 
da Universidade de Yale apresentaram no Congresso Mundial 
de Neurologia, em Londres, a experiência da secção dos lobos 
frontais em dois chimpanzés”; “No final da tarde, fui chamado 
às pressas para atender o filho de um casal amigo, que sofrera 
traumatismo craniano ao cair de skate”; “Numa tarde de fim de 
semana, fui convidado para receber um paciente que vinha do 
interior do estado, de ambulância, com dormência nas pernas 
após uma queda de cavalo”; “Certo dia, uma amiga me ligou 
queixando-se de uma dor de cabeça diferente”. Cada uma das 
aberturas desperta a curiosidade do leitor, como fazem grandes 
escritores quando acham a frase certa antes de uma boa 
história. E ele faz isso para descrever a aventura do diagnóstico, 
da busca por alternativas para enfrentar o problema, o que foi 
feito antes e quais os resultados. 

(Cristovam Buarque. Correio Braziliense. 28/12/2021. Adaptado.) 

 

 

Questão 01 
Considerando as ideias e informações apresentadas no texto, 
pode-se afirmar que: 
A) Segundo o autor, Paulo Niemeyer Filho mostra-se comple-

tamente objetivo em sua obra “No labirinto do cérebro”. 
B) O cientista enfrenta grandes desafios durante sua carreira, 

ainda que tais desafios, em sua maioria, não possam ser 
superados. 

C) Os desafios apresentados no livro citado são capazes de pro-
vocar efeito que extrapola a transmissão de informações e 
conhecimento.  

D) Os livros são veículos de publicação que, comprovadamente, 
passaram a ser substituídos a partir do desenvolvimento das 
tecnologias do século XXI.  

E) O avanço da ciência pode ser conferido no livro “No labirinto 
do cérebro” assim como os obstáculos no campo da ciência 
que provocaram impedimentos específicos.  

 

Questão 02 
Considerando as características do texto, quanto ao gênero 
textual, é correto afirmar que se trata de: 
A) Editorial. 
B) Resenha crítica. 
C) Artigo expositivo. 
D) Artigo enciclopédico. 
E) Artigo de divulgação científica.  
 

Questão 03 
“O autor conseguiu entrelaçar as aventuras do pensar e do 
agir; do entender o funcionamento do cérebro e de corrigir 
seus defeitos de funcionamento.” (2º§) Acerca do emprego 
do artigo “o” (do = de + o) no trecho anterior, pode-se 
afirmar que: 
A) O artigo “o” apresenta caráter indefinido quando aparece 

diante de formas verbais.  
B) Sua omissão não provocaria incorreção gramatical e pre-

juízo semântico de acordo com o sentido original.  
C) A generalização provocada pelo artigo em destaque tem 

a finalidade de ampliar a informação apresentada.  
D) Seu emprego provoca mudança morfológica quanto à 

classificação das palavras “pensar”, “agir” e “entender”. 
E) A substituição pelo artigo “um” manteria a correção gra-

matical e semântica, pois o gênero masculino seria pre-
servado. 

 

Questão 04 
“Em algumas décadas nossos livros médicos estarão em 
museus como documentos de uma época em que se abria a 
cabeça, o tórax e o abdômen dos pacientes.” (1º§) A partir 
da citação é estabelecida, em uma referência aos livros 
médicos, uma relação de: 
A) Concessão. 
B) Contrariedade. 
C) Proporcionalidade. 
D) Conformação e equiparação.   
E) Temporalidade e comparação. 
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Questão 05 
Pode-se afirmar que o enunciador, por meio da exposição 
de suas ideias, realiza um(a): 
A) Adequação do conteúdo por ele citado. 
B) Avaliação referente à produção referenciada. 
C) Promoção de um autor iniciante e desconhecido.  
D) Registro informal sobre uma obra de caráter científico.  
E) Relato imparcial do conteúdo de “No labirinto do cérebro”. 
 

Questão 06 
“Ela reflete a percepção do autor sobre a evolução da medi-
cina, mas não se aplica ao próprio livro [...]” (1º§), o trecho 
destacado apresenta em sua estrutura: 
A) Oração principal e oração adjetiva. 
B) Oração principal e oração substantiva. 
C) Oração coordenada conclusiva e coordenada explicativa.  
D) Período composto por subordinação, havendo duas orações 

adversativas.  
E) Período composto por coordenação, havendo oração coor-

denada adversativa. 
 

Questão 07 
Considerando o primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar 
que o autor: 
A) Relata o avanço da medicina em relação ao contexto his-

tórico. 
B) Aponta possíveis resultados provocados no interlocutor 

pela leitura proposta. 
C) Estabelece critérios para que a leitura de “No labirinto do 

cérebro” seja, efetivamente, executada. 
D) A partir de uma citação, apresenta argumentos que evi-

denciam a importância da ciência para a humanidade.  
E) Utiliza a citação com a intenção de desmerecer o autor do 

livro, pois afirma que sua frase não se aplica à obra citada.  
 

Questão 08 
O gênero textual apresentado tem como principal objetivo: 
A) Fornecer uma orientação ao leitor.  
B) Criticar o assunto abordado no livro. 
C) Desenvolver e questionar o fato citado. 
D) Estimular o gosto pela leitura em geral. 
E) Detalhar o tema abordado no livro citado. 
 

Questão 09 
A partir das características relacionadas à situação de produ-
ção, é correto afirmar que o texto em análise pode ser conside-
rado, principalmente, como: 
A) Debate de ideia. 
B) Formador de opinião. 
C) Instrumento de cidadania. 
D) Generalizador de conhecimento. 
E) Canal de interlocução entre o leitor e o autor da obra citada.  
 

Questão 10 
“[...] para dar qualidade de vida às pessoas.” (2º§) O termo 
destacado apresenta o acento grave que indica: 
A) Emprego da regência nominal. 
B) Omissão da preposição exigida. 
C) Generalização de complemento nominal. 
D) Ocorrência de crase em adequação à norma padrão. 
E) Alteração de acordo com a nova reforma ortográfica.  

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Alex e Jean chegaram no auditório onde será ministrado um 
minicurso e pretendem sentar na última fileira, composta por 
10 cadeiras dispostas lado a lado e que estavam inicialmente 
vazias. Com base nessas informações, o número de maneiras 
distintas que os dois podem se sentar nessa fileira de modo 
que haja, pelo menos, uma cadeira entre eles é: 
A) 24 
B) 36 
C) 54 
D) 72 
E) 90 
 

Questão 12 
Se Fernanda vai em uma rede de fast-food, a probabilidade 
dela pedir um sanduíche é 0,68; a probabilidade dela pedir um 
sorvete é 0,71; e, a probabilidade dela pedir um sanduíche e 
um sorvete é 0,45. Nesse contexto, qual a probabilidade de 
Fernanda não pedir nem um sanduíche e nem um sorvete ao 
ir em uma rede de fast-food? 
A) 0,02 
B) 0,04 
C) 0,06 
D) 0,08 
E) 0,10 
 

Questão 13 
Uma escola de idiomas com 345 estudantes possui apenas os 
cursos de inglês, espanhol e francês. Sobre os estudantes matri-
culados nessa escola, sabe-se que: 
 225 estudantes fazem o curso de inglês; 
 90 estudantes fazem o curso de inglês e francês; 
 50 estudantes fazem apenas o curso de espanhol; 
 nenhum estudante faz apenas o curso de francês; e, 
 nenhum estudante faz apenas os cursos de inglês e espanhol. 
Com base nessas informações, quantos estudantes fazem 
apenas os cursos de espanhol e francês? 
A) 35 
B) 70 
C) 80 
D) 110 
E) 135 
 

Questão 14 
Valentina, Laura e Camila estão brincando de esconde-esconde 
e estão usando camisas verde, laranja e rosa; mas, não 
necessariamente nessa ordem. Os tênis de cada uma também 
são das mesmas cores; mas, apenas Valentina está com o tênis 
da mesma cor que a camisa. Nem a camisa e nem o tênis de 
Laura é rosa. Camila está com tênis verde. Com base nessas 
informações, é correto afirmar que: 
A) Laura está com uma camisa verde e um tênis rosa. 
B) Camila está com um tênis laranja e uma camisa rosa. 
C) Laura está com uma camisa verde e um tênis laranja. 
D) Valentina está com uma camisa rosa e Laura está com um 

tênis verde. 
E) Camila está com uma camisa laranja e Valentina está com 

um tênis verde. 
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Questão 15 
Roberta dispõe de uma certa quantidade de palitos para repro-
duzir a sequência de triângulos enfileirados da seguinte ma-
neira: 
 

 
 

Sabendo que apenas um palito é utilizado para representar 
cada lado dos triângulos, quantos palitos Roberta precisa 
para formar uma sequência de 80 triângulos enfileirados? 
A) 160 
B) 161 
C) 180 
D) 239 
E) 240 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEGISLAÇÃO E NOÇÕES DE DIREITO 
 

Questão 16 
Determinado Prefeito Municipal, quando da execução de uma 
obra pública, afixou nas proximidades do local onde estava 
sendo executado o serviço um cartaz contendo informações 
sobre o empreendimento, nele fazendo constar seu nome e 
sua foto como indicativo de que era ele o idealizador do 
projeto. A conduta do Prefeito indica desrespeito a qual Prin-
cípio Constitucional que rege a atuação da Administração 
Pública? 
A) Eficiência. 
B) Legalidade.                                                                                                
C) Publicidade.  
D) Moralidade.  
E) Impessoalidade. 
 

Questão 17 
Ana é servidora pública do Município de Jequié, ocupante 
do cargo de professor da rede de ensino básico municipal. 
Com base no disposto na Lei Municipal nº 1.130/1990 – Lei 
Orgânica do Município de Jequié, são considerados direitos 
de Ana, EXCETO: 
A) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos do-

mingos.  
B) Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, salvo se perce-

ber remuneração variável. 
C) Décimo terceiro salário com base na remuneração inte-

gral ou no valor da aposentadoria. 
D) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 

terço a mais que o salário normal. 
E) Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e 

de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 
estado civil. 

 
 

 

Questão 18 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.552/2002, que aprova a 
estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Jequié: 
I. Os servidores públicos municipais serão submetidos ao 

Regime Jurídico Único e enquadrados de acordo com o 
Plano de Classificação de Cargos e Salários da Prefeitura. 

II. As funções gratificadas serão instituídas por Lei específica, 
visando atender encargos de chefia e de programas espe-
ciais para os quais não se tenha criado cargo em comissão. 

III. A Gratificação por Regime de Tempo Integral (RTI) poderá 
ser atribuída ao ocupante de Cargo em Comissão, consi-
derado o nível de exigências técnicas para o exercício das 
atribuições inerentes ao cargo, de até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) da remuneração básica, mediante 
ato do Prefeito Municipal. 

IV. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) 
poderá ser atribuída aos servidores do Quadro Efetivo da 
Prefeitura, que realizarem serviços fora do horário normal 
de expediente e em condições especiais, no interesse da 
Administração, até o limite de 70% (setenta por cento) da 
remuneração básica, por ato do Prefeito Municipal. 

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

Questão 19 
A Prefeitura Municipal de Jequié necessita realizar a contra-
tação de empresa do ramo da construção civil para a execução 
da obra de construção de uma escola pública. Com exceção 
das hipóteses especiais previstas em legislação específica, o 
procedimento ordinário adequado a ser adotado pela Prefei-
tura é a: 
A) Inexigibilidade de licitação. 
B) Celebração de contrato particular de realização de serviços. 
C) Contratação direta da empreiteira com o ente público, 

em qualquer situação. 
D) Realização de processo licitatório público que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes.                                                                                               
E) Contratação direta com o ente público, sendo necessária 

apenas a emissão de nota fiscal dos serviços prestados. 
 

Questão 20 
Vanessa ocupa um cargo de professor da rede municipal de 
ensino básico do Município de Jequié. Contudo, após aprova-
ção em um segundo concurso público, ela deseja acumular 
outro cargo de professor no referido município. Nos termos da 
Constituição Federal de 1988, Vanessa poderá ocupar: 
A) Apenas um dos cargos de forma remunerada. 
B) Apenas um cargo de professor e outro técnico ou científico. 
C) Os dois cargos de professor, desde que haja compatibili-

dade de horários.  
D) Quantos cargos remunerados desejar, pois não há veda-

ção constitucional a respeito desse tema. 
E) Apenas um dos cargos, sendo vedada, absolutamente, a 

acumulação remunerada de qualquer cargo público.                                                                                             
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Questão 21 
Considerando a organização político-administrativa do Muni-
cípio de Jequié, bem como o disposto na Lei Municipal             
nº 1.130/1990, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Tem como sede a cidade de Jequié. 
B) Possui soberania política, administrativa e financeira. 
C) O Município de Jequié tem como símbolos: o brasão, a 

bandeira e o hino. 
D) É organizado e regido por Lei Orgânica e demais leis que 

adotar na forma da Constituição Federal e da Constituição 
Estadual. 

E) O Município de Jequié compõe-se de distritos; suas cir-
cunscrições urbanas são classificadas em cidades, vilas e 
povoados, na forma da Lei Estadual. 

 

Questão 22 
O Prefeito do Município de Jequié requisitou a todas as 
Secretarias da Administração Municipal que fosse realizado o 
levantamento e a produção de inventário com a relação de 
todos os bens de domínio do Município. De acordo com a Lei 
Orgânica do município de Jequié – Lei nº 1.130/1990, são 
considerados bens municipais, EXCETO: 
A) Potenciais de energia hidráulica. 
B) Bens móveis e imóveis de seu domínio pleno ou útil. 
C) Direitos e ações que a qualquer título pertençam ao Muni-

cípio. 
D) Renda proveniente do exercício de suas atividades e da 

prestação de serviços. 
E) Águas fluentes, emergentes e em depósito, quando cons-

truído pelo poder público, localizadas, exclusivamente, em 
seu território. 

 

Questão 23 
Dentre as normativas básicas acerca dos procedimentos lici-
tatórios, o Art. 28 da Lei nº 14.133/2021 elenca as modalidades 
de licitação a serem utilizadas pelos gestores públicos, a de-
pender do caso concreto, quando da realização de contrata-
ções no âmbito da Administração Pública. São consideradas 
modalidades de licitação, EXCETO:  
A) Leilão. 
B) Pregão. 
C) Concurso. 
D) Concorrência. 
E) Diálogo conciliatório.  
 

Questão 24 
Há cerca de um mês, após aprovação em concurso público, 
Tiago tomou posse em cargo que compõe os quadros de 
servidores do Município de Jequié. A Constituição Federal de 
1988 estabelece que, após três anos de efetivo exercício, Tiago 
adquire estabilidade no cargo efetivo. Ainda, de acordo com o 
texto constitucional, após a aquisição da estabilidade, Tiago 
poderá perder o cargo: 
A) Em virtude de indiciamento em inquérito policial. 
B) Mediante processo administrativo, sendo vedada a ampla 

defesa. 
C) Mediante decisão monocrática do superior hierárquico 

imediato. 
D) Em virtude de sentença judicial, mesmo antes de transitar 

em julgado. 
E) Mediante procedimento de avaliação periódica de desem-

penho, assegurada ampla defesa. 

Questão 25 
Marco, servidor público municipal, foi convocado pela Justiça 
Criminal da Comarca para compor o quadro de jurados em 
processo criminal afeto ao Tribunal do Júri. Sendo assim, 
conforme determinado, Marco se apresentou perante o Juízo 
Criminal e participou da audiência que correspondeu a todo o 
seu período de trabalho naquele dia. De acordo com a Lei 
Municipal nº 485/1962, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Jequié, o período em 
que Marco atuou na função de jurado: 
A) É considerado de efetivo exercício. 
B) Não é considerado de efetivo exercício. 
C) Só é computado como meio período de expediente em 

efetivo exercício. 
D) Poderá ser considerado de efetivo exercício, desde que 

homologado o pedido pelo seu superior hierárquico ime-
diato. 

E) Poderá ser considerado como de efetivo exercício, desde 
que autorizado em mero despacho pelo superior hierár-
quico do servidor. 

  

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 26 
De acordo com o Código Tributário de Rendas do Município 
de Jequié e alterações posteriores, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Todo servidor público municipal está isento do pagamento 

de IPTU. 
B) O pagamento de impostos poderá ser parcelado em até 

24 meses. 
C) Moradores nascidos no município, que sejam proprie-

tários de um único imóvel residencial, estão isentos do 
pagamento do IPTU. 

D) O contribuinte que efetuar o pagamento total do IPTU à vista 
(parcela única), dentro do prazo estipulado pela administra-
ção municipal, poderá receber desconto financeiro de 10%. 

E) O município poderá autorizar a concessão de desconto 
financeiro de até 10%, ao contribuinte que estiver com o 
IPTU dos exercícios anteriores pagos ou com exigibilidade 
suspensa. 

 

Questão 27 
Sobre os procedimentos contábeis básicos – plano de contas, 
fatos contábeis, lançamentos e escrituração – considere as se-
guintes informações obtidas junto a uma sociedade empresária: 
 Aquisição de ativo imobilizado, plenamente disponível para uso 

e colocado no processo produtivo, ao custo de R$ 80.000,00; 
 Vida útil estimada do ativo imobilizado adquirido: 60 meses; 
 Valor residual estimado do ativo imobilizado: R$ 20.000,00 

(valor significativo e material para a sociedade); e, 
 Depreciação e apropriação mensal: Método das Quotas Cons-

tantes. 
Considerando as informações anteriores, o valor contábil do 
ativo imobilizado em questão, exatamente dois meses antes 
do encerramento de seu uso, será de: 
A) R$ 18.000,00 
B) R$ 20.000,00 
C) R$ 22.000,00 
D) R$ 58.000,00 
E) R$ 60.000,00 



     

 

      
                                                     6 

        
CARGO: AUDITOR FISCAL – TIPO 1 – BRANCA (M) 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA 
 

Ǉ 

Questão 28 
Conforme disposto na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, os entes federativos não podem agir de 
forma abusiva e, portanto, suas ações devem estar legal-
mente amparadas, pois existem restrições quanto ao poder 
de instituir, majorar e exigir tributos e contribuições sociais. 
Considerando o disposto na Carta Magna, assinale a afirma-
tiva correta. 
A) Visando estimular a economia local, os municípios podem 

conceder subsídios, isenções e reduções de base de cálculo 
de impostos, taxas e contribuições por meio de decreto. 

B) Visando reduzir o desmatamento da Caatinga e da Mata 
Atlântica, municípios do semiárido brasileiro podem instituir 
imposto sobre o papel destinado à impressão de livros, 
jornais e periódicos. 

C) Em virtude da pandemia de Covid-19, os municípios pode-
riam proteger seus cidadãos e aumentar a arrecadação muni-
cipal, limitando o tráfego (dentro do próprio município e 
intermunicipal) de indivíduos, por meio de cobrança de im-
posto sobre circulação de pessoas. 

D) É perfeitamente legal que, em virtude de crença religiosa, 
determinado município institua impostos sobre templos que 
não estejam alinhados com a religião do chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal ou do chefe do Poder Legislativo Municipal. 

E) É constitucionalmente amparável que um município institua 
impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços de outros 
municípios, desde que estejam relacionados com explora-
ção de atividades econômicas regidas pelas normas aplicá-
veis a empreendimentos privados, ou em que haja contra-
prestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. 

 

Questão 29 
Em síntese, dentre as atribuições do Auditor Fiscal da Receita 
Municipal está a fiscalização, o planejamento e a supervisão 
das atividades relativas à competência tributária municipal. 
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Uma gestão tributária eficiente implica em manutenção do 

foco nas obrigações tributárias até a finalização de todo o 
processo de constituição definitiva do crédito, haja vista 
existirem situações, tais como suspensão de crédito tributário 
e extinção de crédito tributário, que podem prejudicar o 
recebimento dos valores estimados/programados. 

II. Os gestores responsáveis pela administração tributária 
devem estar atentos a todos os procedimentos relativos 
à positivação dos créditos tributários, principalmente no 
que tange à constituição de referidos créditos. 

III. Em virtude do Poder de Polícia e por disposição legal, o valor 
do tributo se torna exigível com a ocorrência do fato gera-
dor. A inoperância da cobrança, por parte da Administração 
Pública, desobriga o contribuinte de efetuar o pagamento 
dos valores devidos. 

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

Questão 30 
O Auditor Fiscal Municipal deve estar atento a possíveis fraudes 
praticadas contra a Administração Pública municipal, principal-
mente aquelas relacionadas à elaboração de Demonstrações 
Contábeis (Financeiras). Diante do exposto, analise as afirmati-
vas a seguir. 
I. Inclui esquemas em folha de pagamentos e na contabili-

dade, desvios de caixa, reembolsos de despesas fictícias e, 
muitas vezes, envolvem os sistemas informatizados.  

II. Engloba propinas e benesses geralmente associadas a 
compras indevidas e suborno público ou privado. São de 
difícil detecção, pois, geralmente, lidam com dinheiro 
não registrado nos livros das empresas.  

III. Pode estar relacionada à apropriação de receitas fictícias 
e à omissão intencional de passivos.  

Os conceitos e as circunstâncias anteriores se referem, res-
pectivamente, à: 
A) I. Apropriação indevida de ativos II. Corrupção III. Fraude 

nas demonstrações financeiras 
B) I. Corrupção II. Apropriação indevida de ativos III. Fraude 

nas demonstrações financeiras 
C) I. Fraude nas demonstrações financeiras II. Corrupção III. 

Apropriação indevida de ativos 
D) I. Fraude nas demonstrações financeiras II. Apropriação 

indevida de ativos III. Corrupção 
E) I. Apropriação indevida de ativos II. Fraude nas demons-

trações financeiras III. Corrupção 
 
Questão 31 
É atribuição do Auditor Fiscal Municipal orientar os contribuin-
tes a fim de auxiliá-los no cumprimento da legislação tributária 
municipal. Por isso, é de suma importância o pleno conheci-
mento das Leis, Decretos e demais normativos vigentes. Consi-
derando, exclusivamente, o disposto no Decreto Municipal nº 
22.941/2021, que regulamenta a incidência do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza (ISSQN ou, simplesmente, ISS) 
nas prestações de serviços relativos à engenharia; arquitetura; 
geologia; urbanismo; construção civil; manutenção; limpeza; 
meio ambiente; saneamento; e, congêneres, assinale a afirma-
tiva INCORRETA.  
A) É vedado utilizar-se de estimativas para apuração da base 

de cálculo do ISS. 
B) Os serviços de reparação, conservação e reforma de edifí-

cios, estradas e pontes terão o mesmo tratamento tribu-
tário dos serviços de construção civil, hidráulica e elé-
trica. 

C) Exceto para os serviços executados por administração e sob 
regime de empreitada, considera-se preço do serviço, para 
efeito de cálculo do ISS, a receita bruta devida pela prestação 
de serviços. 

D) Regra geral, a base de cálculo do ISS é o preço dos serviços, 
inclusos todos os valores acrescidos, os encargos de qual-
quer natureza e os ônus relativos à concessão de crédito, 
mesmo que estes tenham sido cobrados em separado.  

E) Nos serviços de construção civil, executados sob regime 
de empreitada global, são dedutíveis da base de cálculo 
do ISS, o valor dos materiais produzidos e/ou fornecidos 
pelo prestador dos serviços, desde que aplicados e incor-
porados diretamente à obra e comprovados por notas 
fiscais eletrônicas contendo todas as informações legal-
mente exigidas. 
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Questão 32 
No exercício do cargo de Auditor Fiscal Municipal, o servidor 
público pode orientar os contribuintes e, quando necessário, os 
demais servidores municipais, quanto ao exato cumprimento 
da legislação tributária. Assim, se determinado município, no 
exercício de sua competência, instituiu determinado imposto 
no dia 3 de novembro de 2021, dando a devida publicidade na 
mesma data, silenciando-se quanto ao início da vigência, é 
correto afirmar que: 
A) O imposto poderá ser exigido dos fatos geradores ocorridos 

nos 90 dias anteriores à aprovação da Lei que o instituiu. 
B) O Poder Legislativo Municipal pode determinar que o im-

posto seja cobrado a partir do dia 3 de dezembro de 2021. 
C) O município está proibido de cobrar o referido imposto 

sobre os fatos geradores ocorridos no exercício de 2021.  
D) O município pode iniciar a cobrança de referido imposto 

a partir da data da aprovação do decreto municipal que o 
instituiu. 

E) O poder executivo municipal poderá iniciar a cobrança de 
referido imposto imediatamente, desde que estejam devi-
damente definidos o fato gerador, a alíquota e o contribuinte. 

 

Questão 33 
Considere as informações a seguir, as quais se referem a 
uma entidade fictícia localizada em determinado município 
do semiárido brasileiro no exercício social de 2021. 

 Aquisição de imóvel para uso nas atividades da empresa pelo 
valor de R$ 100.000,00. Pagamento à vista efetuado por 
meio de PIX com débito em conta corrente da empresa. 

 Estoque de mercadorias para venda sofreu redução de            
R$ 50.000,00 em relação ao exercício social anterior. 

 Reconhecimento de R$ 20.000,00 como despesa de de-
preciação do exercício. 

 Contas a pagar (fornecedores) aumentaram em R$ 10.000,00 
em relação ao exercício anterior. 

 Contas a receber (clientes) aumentaram R$ 18.000,00 em 
relação ao exercício anterior. 

 Obrigações sociais e trabalhistas diminuíram R$ 5.000,00 
em relação ao exercício anterior. 

 Resultado Líquido no encerramento do exercício social de 
2021 foi prejuízo de R$ 25.000,00. 

Outras informações: 
a) Para fins de simplificação, desconsidere incidência de 

tributos. 
b) Considere as disposições contidas na Norma Brasileira de 

Contabilidade NBC TG 03 (R3) – Demonstração dos Fluxos 
de Caixa (Método Indireto). 

O Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais, no 
exercício social de 2021, foi de: 
A) R$ 32.000,00 
B) R$ 37.000,00 
C) R$ 42.000,00 
D) R$ 54.000,00 
E) R$ 68.000,00 
 
 
 
 

Questão 34 
Considerando as disposições legais vigentes sobre critérios e 
prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de 
impostos de competência dos Estados e de transferências por 
estes recebidos, pertencentes aos Municípios, assinale a afir-
mativa INCORRETA. 
A) Ao arrecadar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), o Estado deve repassar 50% do valor 
ao município em cujo território foi efetivado o licencia-
mento.  

B) Se os Estados deixarem de repassar aos seus respectivos 
municípios os recursos financeiros que lhe são legal-
mente devidos em virtude de arrecadação de tributos, 
eles poderão ser alvo de intervenção. 

C) Encontra-se legalmente estabelecida, na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, a competência 
tributária de cada ente federado, de forma que não é 
exigível ou obrigatório qualquer repasse de valores arre-
cadados entre eles. 

D) Os Estados têm de repassar aos seus respectivos municí-
pios 25% do produto da arrecadação do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação.  

E) Regra geral e para fins de repasse de valores arrecadados 
aos municípios, considera-se valor adicionado, o valor 
das mercadorias saídas, acrescido do valor das presta-
ções de serviços, na circunscrição municipal respectiva, 
deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano 
civil.  

 

Questão 35 
Considerando os conhecimentos relativos aos aspectos con-
ceituais da Contabilidade Geral, analise as afirmativas a seguir. 
I. “_____________ é um recurso econômico presente con-

trolado pela entidade como resultado de eventos passa-
dos.” 

II. “Recurso econômico é um _____________ que tem o 
potencial de produzir benefícios econômicos.” 

III. “A princípio, cada um dos direitos da entidade é __________ 
separado.”  

IV. “_____________ é uma obrigação presente da entidade de 
transferir um recurso econômico como resultado de eventos 
passados.” 

V. “Para que exista _____________, três critérios devem ser 
satisfeitos: a entidade tem uma obrigação; a obrigação é de 
transferir um recurso econômico; e, a obrigação é presente 
e existe como resultado de eventos passados.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencial-
mente as afirmativas anteriores. 
A) Ativo / direito / ativo / Passivo / passivo 
B) Passivo / dever / passivo / Direito / patrimônio 
C) Ativo / patrimônio / patrimônio / Passivo / ativo  
D) Patrimônio / capital / direito / Passivo / entidade   
E) Capital social / patrimônio / passivo / Duplicata / patrimônio 
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Questão 36 
Sobre a constituição e o lançamento do crédito tributário, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O crédito tributário se torna líquido e certo em razão do 

lançamento, que é a exteriorização exigível da obrigação 
tributária. 

B) O fato gerador faz nascer a obrigação tributária. O lança-
mento faz nascer o crédito tributário, de forma que a 
obrigação tributária passa a ser exigível. 

C) O lançamento tributário é a sucessão ordenada de forma-
lidades tendentes à prática ou à execução de um ato 
administrativo por parte da autoridade do órgão compe-
tente. 

D) O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo 
pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito 
passivo, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da auto-
ridade administrativa. 

E) O lançamento tributário reporta-se à data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação, mesmo que posteriormente à 
ocorrência do fato gerador, nova Lei tenha outorgado ao 
crédito tributário maiores garantias ou privilégios. 

 

Questão 37 
No exercício de sua função, o Auditor Fiscal Municipal, como 
interessado/usuário de informações contábeis, deve estar 
ciente do alcance das informações que lhe são disponibi-
lizadas. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Para que as informações financeiras de determinada enti-

dade sejam úteis, elas devem ser relevantes e fidedignas.  
B) A utilidade das informações financeiras é aumentada se 

elas forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e com-
preensíveis. 

C) Regra geral, os relatórios financeiros das entidades ba-
seiam-se em estimativas, julgamentos e modelos e não em 
representações exatas. 

D) Os relatórios financeiros disponibilizados pelas entidades 
fornecem todas as informações necessárias às convicções 
e conclusões dos interessados/usuários.  

E) A capacidade de verificação de uma informação finan-
ceira é de extrema importância, pois ajuda a garantir aos 
usuários que as informações representam, fidedigna-
mente, os fenômenos econômicos que pretendem repre-
sentar.  

 

Questão 38 
Sobre crédito tributário, analise as afirmativas a seguir.   
I. Depósito do montante integral, concessão de medida liminar 

em mandado de segurança e parcelamento podem frustrar 
a arrecadação tributária. 

II. A autoridade administrativa municipal deve formalizar e 
efetivar procedimento administrativo com a finalidade de 
verificar a ocorrência de fato gerador de obrigação tri-
butária, determinar a matéria tributável, calcular o mon-
tante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. 

III. A prescrição, a compensação e a dação em pagamento 
em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em 
Lei, são possibilidades que impedem o ingresso de re-
cursos financeiros nos cofres públicos. 

As situações descritas se referem, respectivamente, a:  
A) I. Extinção II. Constituição III. Exclusão 
B) I. Lançamento II. Extinção III. Remissão 
C) I. Decadência II. Previsão III. Suspensão 
D) I. Suspensão II. Lançamento III. Extinção 
E) I. Moratória II. Lançamento III. Remissão 
 

Questão 39 
Conforme disposto no Decreto Municipal nº 22.940/2021, 
é possível o parcelamento de alguns créditos tributários. 
Diante do exposto, marque V para as afirmativas verda-
deiras e F para as falsas. 
(     ) O parcelamento máximo permitido, para os créditos 

inadimplidos autorizados, será de 36 parcelas mensais 
e consecutivas. 

(     ) A concessão, pelo município, de parcelamento de crédito 
inadimplido, implica em reconhecido da exatidão dos 
valores e em renúncia ao direito de apurar e de exigir 
diferenças acaso existentes. 

(     ) O pedido de parcelamento de crédito tributário implica 
em confissão de dívida. 

(     ) É possível o reparcelamento de valores devidos em 
virtude do não pagamento de crédito tributário parce-
lado e não quitado. 

(     ) É possível o parcelamento simultâneo de diferentes 
créditos tributários inadimplidos. 

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

Questão 40 
Considerando o disposto na Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988 sobre tributação e orçamento, bem 
como o conteúdo do Decreto Municipal nº 22.939/2021, que 
fixa os preços públicos municipais, assinale a afirmativa correta.  
A) O município tem competência para fixar preço público 

sobre produtos industrializados. 
B) Ao definir a base de cálculo e a alíquota do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), o município está exercendo a sua 
competência de fixar preço público. 

C) O município deve fixar preço público para serviços de qual-
quer natureza sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação.  

D) O município poderá instituir imposto e/ou fixar preço pú-
blico em operações de transmissão causa mortis e doação, 
de quaisquer bens ou direitos, localizados em sua circunscri-
ção.     

E) Os preços públicos fixados para uso de bens próprios 
municipais, de uso especial ou dominiais, têm como base 
o valor do bem imóvel utilizado, devendo ser igual ou 
superior ao valor venal apurado como base de cálculo do 
IPTU.  
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PROVA DISCURSIVA (TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de um texto dissertativo-argumentativo que será 
avaliado na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

 A resposta à Prova Discursiva (texto dissertativo-argumentativo) 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 (texto dissertativo-argumentativo) terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) 
linhas, sob pena de perda de 1,0 (um) ponto a cada linha abaixo do limite mínimo exigido. As linhas que excederem o limite 
máximo serão desconsideradas para fins de pontuação. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva (texto dissertativo-argumentativo) 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 
no subitem anterior, bem como no caso de identificação em local indevido. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (texto dissertativo-argumentativo) serão considerados os seguintes elementos 
de avaliação: 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS FORMAIS E TEXTUAIS 7 pontos 

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

(B) ASPECTOS TÉCNICOS 3 pontos 

Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao conteúdo programático proposto. 
 

 

 

Texto I 
 

Segundo o novo Levantamento de Informações Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com 
dados até julho de 2021, a população prisional permaneceu estável, com um leve aumento de 1,1%, passando de 811.707 
pessoas com alguma privação de liberdade em dezembro 2020, para 820.689 em junho de 2021. Desses, 673.614 estão em 
celas físicas e 141.002 presos em prisão domiciliar. Já a disponibilidade de vagas para custodiados no sistema aumentou 7,4%, 
diminuindo o deficit de vagas, o que reflete o esforço do Ministério da Justiça e Segurança Pública em enfrentar o deficit de 
vagas, com investimentos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).  

Em 2021, o Departamento investiu, para execução entre os anos de 2021 e 2022, cerca de R$150 milhões do Funpen na 
construção e reforma de unidades prisionais em todo o Brasil. 

Estes investimentos podem ser acompanhados por meio do Painel de Monitoramento de Obras do Depen, que acompanha 
as construções, as reformas e os aprimoramentos de estabelecimentos prisionais que utilizam recursos do fundo a fundo, 
contratos de repasses e recursos estaduais. 

Além disso, o levantamento apresentou o aumento de 54,15 % na quantidade total de presos em atividades educacionais 
nas Unidades Prisionais no Sistema Prisional Brasileiro e o aumento de 21,5% na quantidade total de presos em atividades de 
trabalho. 

Em 2021, o Depen apoiou os órgãos de administração prisional e secretarias estaduais de educação na construção dos 
Planos Estaduais de Educação para pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional, doou equipamentos e mais 
de 260 mil livros às unidades prisionais do país – em um investimento de, aproximadamente, R$ 4,5 milhões. Essas ações 
permitiram o aumento na quantidade de pessoas presas em atividades educacionais. 

Entre as formas de incentivo ao trabalho prisional, de outro lado, estão os 45 convênios ativos do Programa de Capacitação 
Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes (Procap) acompanhados pelo Depen. 

O Programa é voltado à implementação de oficinas permanentes de trabalho e oferecimento de cursos de capacitação em 
estabelecimentos penais. Estados de todas as regiões do Brasil estão atendidos pelo Procap, somando mais de 58 milhões em 
investimentos. 

Outro dado em destaque apresentado pelo Levantamento é a quantidade de equipamentos para monitoramento 
eletrônico disponíveis, como por exemplo as tornozeleiras eletrônicas. Houve um aumento de 89.497 em 2020 para 97.878 até 
junho de 2021. 

O Depen apoia financeiramente a compra de equipamentos e implantação centrais de monitoração eletrônica, com o 
repasse de mais de R$ 75 milhões para as Unidades Federativas. No segundo semestre de 2020, o Departamento repassou 
recursos para 12 Unidades Federativas para investimentos nesse setor. 
(Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/assuntos/noticias/segundo-levantamento-do-depen-as-vagas-no-sistema-penitenciario-aumentaram-

7-4-enquanto-a-populacao-prisional-permaneceu-estavel-sem-aumento-significativo. Adaptado.) 
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Texto II 
 

O Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça e o Programa Justiça Presente lançaram 
o relatório “Reentradas e reiterações Infracionais — Um olhar Sobre os Sistemas Socioeducativo e Prisional Brasileiros”.  

De acordo com o levantamento, 42,5% das pessoas com mais de 18 anos que tinham processos registrados em 2015 
retornaram ao sistema prisional até dezembro de 2019. O estado com maior índice de reincidência, com 75%, é o Espírito Santo. 
Minas Gerais registrou a menor taxa com 9,5%.  

O número de reentradas é menor entre adolescentes (de 12 a 17 anos). A partir dos dados colhidos, foi constatado que de 
5.544 indivíduos, 1.327 retornaram ao menos uma vez ao sistema socioeducativo entre 2015 e 30 de junho de 2019. O número 
equivale a 23,9% de reentrada.  

A pesquisa aponta ainda um dado já conhecido: a maior parte dos atos infracionais são leves, equiparados aos crimes de 
porte de arma, roubo, furto e tráfico de drogas. A tendência é observada em relação aos adolescentes e aos adultos.  

O fato de as reentradas serem quase duas vezes maiores no caso de adultos permite dizer, segundo o CNJ, que o sistema 
socioeducativo tem, “possivelmente, uma maior capacidade” de interromper a “trajetória dos ilegalismos”.  

A pesquisa foi desenvolvida mediante análise de dados extraídos do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com 
a Lei (CNACL) e do repositório de dados judiciais em trâmite e baixados, mantidos pelo CNJ.  
Crise 

O relatório foi lançado durante o seminário “Judiciário, Sistema Penal e Sistema Socioeducativo”, que conta com a 
participação de diversos especialistas em sistema penitenciário.  

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, esteve presente no evento e afirmou que o relatório 
escancara um problema complexo que não pode ser atacado com políticas simplistas.  

“Não há caminho para a superação do ‘estado de coisas inconstitucional’ do sistema prisional senão pela compreensão do 
caráter estrutural da crise que enfrentamos. Só seremos capazes de promover mudanças efetivas quando as soluções forem 
capazes de atacar as raízes dos nossos problemas”, afirmou Toffoli durante a abertura do seminário.  

Ainda segundo ele, o fato de a reentrada entre adolescentes ser menor representa uma oportunidade “para discutir, com 
extrema qualidade, temas como a punição e castigo na sociedade contemporânea” e os efeitos da superlotação. 

O ministro também aproveitou para falar sobre o tema durante o lançamento do 17º Prêmio Innovare, que ocorreu no 
Superior Tribunal de Justiça, também nesta terça-feira.  

“A gente precisa sempre trabalhar com dados reais, não achismo. A pesquisa mostra que a reincidência no sistema 
socioeducativo para menores infratores é menor do que no sistema prisional. A ressocialização é mais eficaz. Isso mostra que 
baixar a maioridade não é solução para a segurança pública”, disse.  

(Reiterações Infracionais. Em 03/03/2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mar-03/42-adultos-retornam-sistema-prisional-aponta-
pesquisa. Acesso em: 19/07/2021.) 

 

Texto III 
 

Projeto inclui estudo como critério para progressão de regime de presos 
 

O Senado analisa um projeto de lei que inclui o estudo como requisito para que presos tenham acesso à progressão do 
regime da pena. Hoje, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) prevê apenas o trabalho e o bom comportamento como 
critérios para a concessão do benefício.  

O projeto (PL 227/2021) mantém os mesmos requisitos de cumprimento da pena para possibilitar a progressão, que 
permite ao detento passar do regime fechado para o semiaberto ou aberto. Eles variam de 16% a 70% do tempo total da 
condenação, dependendo do tipo de crime. Mas o texto determina que o benefício poderá ser concedido a quem estiver 
trabalhando ou estudando, ou possa comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. 

De acordo com a proposta, o juiz da Vara de Execuções Penais pode estabelecer condições especiais para a concessão de 
regime aberto para os presos que precisam sair para estudar. A legislação em vigor já admite essa possibilidade para 
condenados que saem para trabalhar em horários previamente fixados. 

O projeto prevê uma exceção. Para a concessão do regime aberto em residência particular, não será exigido o requisito de 
estudo quando o condenado for maior de 70 anos, for acometido de doença grave, gestante ou detenta com filho menor de 18 
anos ou com deficiência física ou mental. 
Perda do benefício 

O PL 227/2021 prevê a possibilidade de regressão de regime, caso o preso interrompa o estudo ou o trabalho. Para não 
perder o benefício, o condenado deve “apresentar motivo legítimo” ao juiz da Vara de Execuções Penais e ao Ministério Público. 

Considera-se que a progressão de regime “constitui um meio de proporcionar a reinserção social do condenado”. 
Argumenta-se que o estudo e o trabalho “propiciam a humanização e ressocialização” do preso: “São atividades que estimulam 
a reflexão sobre princípios, valores, pensamentos e atitudes. Mesmo que não se perceba a mudança, elas contribuem, 
inconscientemente, para o crescimento e desenvolvimento pessoal do ser humano. Pretendemos fazer com que esse benefício 
somente seja possibilitado àqueles condenados que, verdadeiramente, estejam dispostos a contribuir para a sua ressocializa-
ção”, afirma o parlamentar Jorge Kajuru na justificativa do projeto. 
 (Agência Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/27/projeto-inclui-estudo-como-criterio-para-progressao-de-

regime-de-presos. Acesso em: 19/07/2021. Adaptado.) 
 

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

A importância da ressocialização de detentos no Brasil 
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INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

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

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como 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 ou braceletes magnéticos (ainda 
que terapêuticos) e similares, etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos.  

3. 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. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, Médio e Médio Técnico, e 1 (um) texto dissertativo-argu-
mentativo para os cargos de Nível Superior. 

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 Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para os cargos de Nível Superior e; 3 (três) horas para os demais cargos. Este período 
abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos 
(Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) devidamente 
assinado 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 (CCI) 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 retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

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

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 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 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso 
Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições 
contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




