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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Desmatamento e caça ilegal podem causar novas 
epidemias no Brasil, diz estudo da Fiocruz 

 

(Lucas Rocha, da CNN em São Paulo.) 
 

Conhecido por sua grande biodiversidade de animais e 
vegetais, o Brasil também abriga uma variedade significativa 
de agentes capazes de causar doenças, tecnicamente cha-
mados de “patógenos”, como vírus e parasitas. 

Antes mesmo da emergência do coronavírus no final de 
2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem alertado 
sobre os riscos do surgimento de doenças com potencial de se 
espalhar pelo mundo e afetar grandes populações em todos 
os países. 

Ao levantarem essa possibilidade, cientistas brasileiros 
investigaram características do país que podem favorecer o 
contato dos seres humanos com microrganismos que podem 
apresentar riscos para a saúde. 

Um estudo liderado por pesquisadoras do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro, aponta re-
centes aumentos nas vulnerabilidades sociais e ecológicas 
do país, amplificados pelos atuais cenários políticos e econô-
micos. 

Os achados, publicados na revista científica Science 
Advances, indicam uma propensão dessa megadiversidade 
atuar como incubadora de possível pandemia provocada por 
doenças infecciosas de circulação animal que podem ser 
transmitidas para os seres humanos – as chamadas zoonoses. 

“A partir de um modelo de avaliação que identifica 
diferentes interações entre os elementos que investigamos, 
conseguimos observar mais amplamente os processos que 
moldam o surgimento de zoonoses em cada estado brasi-
leiro”, aponta Gisele Winck, primeira autora do artigo e pes-
quisadora do Laboratório de Biologia e Parasitologia de 
Mamíferos Silvestres Reservatórios do IOC, em comunicado. 

De acordo com os especialistas, três principais compo-
nentes de risco estão em foco na avaliação: vulnerabilidade, 
exposição e capacidade de enfrentamento. 

Dentro dos grupos principais, são observadas variáveis 
mais específicas como a quantidade de espécies de mamífe-
ros silvestres, perda de vegetação natural, mudanças nos 
padrões de uso da terra, bem-estar social, conectividade 
geográfica de cidades e aspectos econômicos. 

De acordo com o estudo, os resultados colocam em evi-
dência o desmatamento e a caça de animais silvestres como 
fatores de grande relevância para o aparecimento de novas 
e antigas infecções.  

O estudo aponta, ainda, que todo o território brasileiro 
está suscetível a emergências ocasionadas por zoonoses, 
com uma maior probabilidade em áreas sob influência da 
Floresta Amazônica. 

Na análise, os especialistas traçam um comparativo entre 
os estados do Maranhão e do Ceará, na região Nordeste. 

O Maranhão, que possui cerca de 34% do seu território 
coberto pela floresta tropical, é classificado como área com 
alto risco para surtos de zoonose. Enquanto o Ceará, estado 
vizinho, onde a Caatinga prevalece, apresenta baixo risco no 
surgimento de novas doenças. 

“A Floresta Amazônica é uma região com alta diversidade 
de mamíferos selvagens e que vem sofrendo grande perda da 
cobertura florestal. Muitas espécies estão ficando sem habitat 
devido ao desmatamento, gerando desequilíbrio na dinâmica 
local”, diz Cecília Siliansky de Andreazzi, uma das autoras do 
artigo e, também, pesquisadora do Laboratório de Biologia e 
Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios. 

 

Risco de “transbordamento” 
 

O contágio por infecções de origem animal acontece por 
meio de um fenômeno conhecido como “spillover”. O “trans-
bordamento”, em tradução literal, é quando os agentes cau-
sadores de doença que circulavam restritamente em um grupo 
animal “saltam” e passam a infectar outras espécies, incluindo 
humanos. 

A expansão das atividades humanas para regiões de 
matas e florestas, naturalmente habitadas por animais silves-
tres, é um aspecto que favorece ainda mais esse cenário, de 
acordo com as pesquisadoras. 

No entanto, o estudo ressalta que para uma zoonose se 
tornar epidêmica é necessário o alinhamento de diferentes 
fatores ecológicos, epidemiológicos e comportamentais, inclu-
indo a mobilidade humana como um fator de importância. 

No Brasil, a dependência socioeconômica de cidades 
menores com capitais e grandes metrópoles aumenta o poten-
cial epidêmico das zoonoses, uma vez que habitantes de 
regiões interioranas precisam realizar deslocamentos frequen-
tes em busca de bens e serviços. 

“O fluxo humano é crucial no espalhamento de zoonoses, 
principalmente em infecções cuja transmissão ocorre de 
pessoa para pessoa após o salto de espécies, como é o caso da 
Covid-19. A partir do momento em que esses patógenos 
alcançam cidades super espalhadoras, como São Paulo e 
Manaus, a transmissão é amplificada e exportada para diver-
sas outras regiões”, diz Cecília. 

A carne de caça é outra via crítica para o “transborda-
mento” de doenças. Em uma análise de rede, foram relaci-
onadas espécies que são frequentemente caçadas de modo 
ilegal no Brasil com agentes que potencialmente causariam 
danos graves à saúde pública. Como resultado, foram encon-
trados 63 mamíferos que interagem com 173 parasitas 
propícios a causar pelo menos 76 diferentes doenças. 

“A infecção pode ocorrer em diversas etapas: ao aden-
trar a floresta, quando o caçador fica exposto a mosquitos, 
carrapatos e diversos outros vetores de patógenos; no ato 
da caça, ao sofrer um corte ou arranhão que entre em con-
tato com fluidos animais; no preparo da carne, quando há o 
contato direto com vísceras, que também são comumente 
oferecidas como alimentos crus para cães e gatos de estima-
ção; e no consumo final da carne, caso não seja bem armaze-
nada ou cozida”, explica Gisele. 

Como a atividade ainda é essencial para populações 
tradicionais que utilizam a carne de caça para subsistência, 
os especialistas fazem um recorte de situação no artigo e 
recomendam a implementação de ações pontuais de garan-
tia da segurança sanitária nesses grupos. 
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“É algo que precisa ser bastante discutido e avaliado. A 
caça é autorizada apenas para os povos tradicionais, porém ela 
continua ocorrendo fora desses grupos e serve como fator de 
interação entre pessoas e animais silvestres reservatórios de 
patógenos. Infelizmente, todos acabam sendo tratados erro-
neamente como iguais. É preciso diferenciar populações que 
dependem desse consumo como fonte de proteína daqueles 
que atuam no tráfico de animal silvestre ou caça esportiva”, 
lembrou Cecília. 

 

Vigilância 
 

O estudo aponta o investimento em ações do Sistema 
Único de Saúde (SUS) como a principal forma de mitigar os 
efeitos do surgimento de uma zoonose. 

De acordo com o artigo, a contenção de zoonoses ocor-
rerá efetivamente com a promoção de políticas públicas de 
saúde que apoiem abordagens preditivas e preventivas que 
sigam o conceito de Saúde Única (One Health), que consi-
dera a saúde humana, animal e ambiental para a manuten-
ção do bem-estar no planeta. 

Entre as ações preconizadas, estão a implementação de 
sistemas de monitoramento eficazes integrados com vigilância 
epidemiológica de potenciais doenças zoonóticas, políticas 
mais amplas e inovadoras que mitiguem a degradação am-
biental, fiscalização do tráfico de animais silvestres e novas 
abordagens para a conservação da biodiversidade. 

“O que define se o surgimento de uma zoonose será um 
surto local, epidemia ou pandemia é como iremos lidar com a 
situação. Temos que pensar em como faremos um monitora-
mento eficiente de um país grande e diverso como o nosso”, 
afirma Gisele. 

 

Lições da Covid-19 
 

O estudo teve origem em uma carta publicada em setem-
bro de 2020 na revista The Lancet. Na época, os autores do 
texto apontavam retrocessos em políticas sociais e ambientais 
do Brasil, que podiam contribuir para a ocorrência de infec-
ções causadas por microrganismos de origem animal. Os espe-
cialistas defendiam, ainda, a criação de um sistema integrado 
de vigilância de doenças silvestres. 

“Após a publicação da carta, iniciamos uma reflexão 
mais aprofundada e detalhada sobre o potencial risco de 
emergências de zoonoses no Brasil. Esse artigo é fruto de 
muita pesquisa e discussão entre os pesquisadores desse 
grupo, visto que são assuntos complexos e que demandam 
uma busca por informação em variadas fontes”, disse Gisele. 

A pesquisa foi realizada por um grupo de especialistas 
composto por profissionais de diferentes áreas, que atuam em 
saúde pública e conservação do meio ambiente. A publicação 
faz parte do projeto SinBiose do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Participam do trabalho pesquisadores da Vice-Presidência 
de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, do Laboratório 
de Virologia Comparada e Ambiental do IOC, da Fiocruz Ceará, 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Universidade 
Estadual do Ceará (UECE). O estudo também contou com a 
colaboração de especialistas da Faculdade Maurício de Nassau, 
da União Internacional para a Conservação da Natureza, da 
Universidade de Aveiro e da Universidade de Coimbra. 

(CNN. Desmatamento e caça ilegal podem causar novas epidemias no 
Brasil, diz estudo da Fiocruz. 29/06/2022. Disponível em: 

https://www.cnnbrasil.com.br/. Acesso em: 04/01/2023.) 

Questão 01 
A reportagem é um gênero textual jornalístico não literário 
veiculado nos meios de comunicação: jornais, revistas, te-
levisão, internet, rádio, dentre outros. Em virtude disso, 
pode-se afirmar que, nessa reportagem, predominam as 
tipologias textuais 
A) expositiva e narrativa. 
B) informativa e narrativa. 
C) informativa e descritiva. 
D) expositiva e informativa. 
 

Questão 02 
Essa reportagem discute o fato de que, no Brasil, em virtude 
de sua grande biodiversidade de animais e vegetais, o desma-
tamento e a caça ilegal podem causar novas epidemias. A es-
tratégia usada pelo autor do texto para ratificar essa discus-
são é 
A) trazer para seu texto trechos que apresentam as palavras 

de autoridades na área. 
B) informar que a população brasileira desconhece a caça 

ilegal e o desmatamento. 
C) alertar para o fato de que o Brasil é tido como um “mere-

cedor” da pandemia de Covid-19. 
D) tornar públicas estatísticas que comprovam a possibili-

dade de novas epidemias no Maranhão e no Ceará. 
 

Questão 03 
Considerando as informações, analise as afirmativas corre-
latas e a relação proposta entre elas. 
I. “A caça de animais silvestres é um fator de grande relevân-

cia para o surgimento de uma zoonose.” 
 

PORQUE 
 

II. “É necessário diferenciar as populações que dependem da 
caça como fonte de subsistência daquelas que atuam no 
tráfico de animais silvestres ou na caça esportiva.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) As afirmativas I e II são falsas, mas a II é uma justificativa 

correta da I.    
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma justifica-

tiva correta da I.                                                                                                 
C) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira, mas a II é uma justi-

ficativa correta da I.  
D) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma 

justificativa correta da I.   
 

Questão 04 
Em “Ao levantarem essa possibilidade, cientistas brasilei-
ros investigaram características do país que podem favore-
cer o contato dos seres humanos com microrganismos que 
podem apresentar riscos para a saúde.” (3º§), as palavras 
destacadas equivalem, morfologicamente, a 
A) pronome relativo e pronome relativo. 
B) pronome indefinido e pronome relativo.  
C) pronome relativo e conjunção adverbial. 
D) pronome relativo e conjunção integrante.  
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Questão 05 
Considere as frases reescritas a partir do texto e, a seguir, 
assinale a alternativa em que a frase permanece com seu 
sentido original e de acordo com a norma padrão da língua 
portuguesa. 
A) “Como a atividade ainda é essencial para populações 

tradicionais que utilizam a carne de caça para subsistên-
cia, [...]” (21º§) / Como a atividade ainda é essencial a 
populações tradicionais que utilizam a carne de caça para 
subsistência, [...]. 

B) “A Floresta Amazônica é uma região com alta diversidade 
de mamíferos selvagens e que vem sofrendo grande perda 
da cobertura florestal.” (13º§) / A Floresta Amazônica é 
uma região com alta diversidade de mamíferos selvagens e 
que vêm sofrendo grande perda da cobertura florestal.  

C) “No Brasil, a dependência socioeconômica de cidades 
menores com capitais e grandes metrópoles aumenta o 
potencial epidêmico das zoonoses [...]” (17º§) / No Brasil, 
a dependência socio-econômica de cidades menores com 
capitais e grandes metrópoles aumenta o potencial epi-
dêmico das zoonoses. 

D) “O estudo aponta o investimento em ações do Sistema 
Único de Saúde (SUS) como a principal forma de mitigar 
os efeitos do surgimento de uma zoonose.” (23º§) / O es-
tudo aponta o investimento em ações do Sistema Único 
de Saúde (SUS) como a principal forma de majorar os 
efeitos do surgimento de uma zoonose. 

 

Questão 06 
Segundo os linguistas José de Nicola e Ernani Terra, “a norma 
culta da língua portuguesa declara expressamente que a 
preposição não contrai quando encontra um pronome 
pessoal ou um determinante que inicia uma oração com um 
verbo no infinitivo”. Assinale a alternativa que, dentre tre-
chos do texto, está em desacordo com essa regra. 
A) “Temos que pensar em como faremos um monitoramento 

eficiente de um país grande e diverso como o nosso [...]” 

(26º§) 
B) “O estudo aponta o investimento em ações do Sistema 

Único de Saúde (SUS) como a principal forma de mitigar 
os efeitos do surgimento de uma zoonose.” (23º§) 

C) “Os achados, publicados na revista científica Science 
Advances, indicam uma propensão dessa megadiversi-
dade atuar como incubadora de possível pandemia pro-
vocada por doenças infecciosas [...]” (5º§) 

D) “Antes mesmo da emergência do coronavírus no final de 
2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem aler-
tado sobre os riscos do surgimento de doenças com 
potencial de se espalhar pelo mundo [...]” (2º§) 

 

Questão 07 
Em “Como a atividade ainda é essencial para populações 
tradicionais que utilizam a carne de caça para subsistência, 
os especialistas fazem um recorte de situação no artigo 
[...]” (21º§), a conjunção destacada estabelece com a ter-
ceira oração do período uma relação semântica de 
A) causalidade.                                                                                                
B) adversidade.  
C) consequência.  
D) conformidade. 

Questão 08 
“Em uma análise de rede, foram relacionadas espécies que 
são frequentemente caçadas de modo ilegal no Brasil com 
agentes que potencialmente causariam danos graves à 
saúde pública.” (19º§) Assinale a alternativa que correta-
mente justifica a ocorrência de crase em “à saúde pública”. 
A) Ocorre crase quando o termo regido é palavra feminina. 
B) Ocorre crase quando o termo regido é uma locução ad-

verbial. 
C) Ocorre crase quando o termo regente é uma locução con-

juntiva.  
D) Ocorre crase quando a locução “à moda de” estiver su-

bentendida. 
 

Questão 09 
O estrangeirismo é um fenômeno linguístico que consiste no 
uso “emprestado” de uma palavra, expressão ou construção 
frasal estrangeira, em substituição de um termo na língua 
nativa. Por algumas gramáticas é considerado um método de 
composição de palavras, por outras é considerado como uma 
figura de linguagem e há, ainda, as gramáticas mais conser-
vadoras que tratam o estrangeirismo como um vício de lin-
guagem. De acordo com o contexto, a palavra “spillover” 
(14º§) deve classificada como 
A) um arcaísmo, porque não é mais usada atualmente. 
B) um barbarismo, porque foi utilizada em seu idioma original. 
C) uma figura de linguagem, porque tem valor estilístico para 

o texto.                                                                                                
D) um vício de linguagem, porque foi utilizada de modo des-

necessário e exagerado.  
 

Questão 10 
Considerando que a omissão ou uso incorreto da vírgula 
pode alterar completamente o sentido do discurso, assi-
nale a alternativa em que a frase, ao ser reescrita, perma-
nece com seu sentido original e de acordo com a norma 
padrão da língua portuguesa. 
A) “No Brasil, a dependência socioeconômica de cidades meno-

res com capitais e grandes metrópoles aumenta o potencial 
epidêmico das zoonoses [...]” (17º§) / A dependência soci-
oeconômica de cidades menores com capitais e grandes 
metrópoles, no Brasil, aumenta o potencial epidêmico das 
zoonoses.  

B) “Como a atividade ainda é essencial para populações tra-
dicionais que utilizam a carne de caça para subsistência, os 
especialistas fazem um recorte de situação no artigo [...]” 
(21º§) / Como a atividade ainda é essencial para populações 
tradicionais que utilizam a carne de caça para subsistência os 
especialistas fazem um recorte de situação no artigo.   

C) “A partir de um modelo de avaliação que identifica diferen-
tes interações entre os elementos que investigamos, con-
seguimos observar mais amplamente os processos [...]” 
(6º§) / A partir de um modelo de avaliação que, identifica 
diferentes interações entre os elementos que investigamos, 
conseguimos observar mais amplamente os processos.                                                                                               

D) “A partir do momento em que esses patógenos alcançam 
cidades super espalhadoras, como São Paulo e Manaus, a 
transmissão é amplificada e exportada para diversas outras 
regiões, [...]” (18º§) / A partir do momento em que esses pa-
tógenos alcançam cidades super espalhadoras como São 
Paulo e Manaus a transmissão é amplificada e exportada 
para diversas outras regiões. 
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Questão 11 
Considerando a norma culta da língua portuguesa, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Em “O estudo aponta, ainda, que todo o território brasi-

leiro está suscetível a emergências ocasionadas por zoo-
noses, com uma maior probabilidade em áreas sob in-
fluência da Floresta Amazônica.” (10º§), o termo sus-
cetível pode ser substituído por propenso, sem que haja 
alteração substancial de sentido. 

II. Autoriza-se a caça apenas para os povos tradicionais é 
uma reescrita que não acarreta alteração substancial de 
sentido da sentença “A caça é autorizada apenas para os 
povos tradicionais, [...]” (22º§). 

III. Em “Na época, os autores do texto apontavam retroces-
sos em políticas sociais e ambientais do Brasil, que po-
diam contribuir para a ocorrência de infecções causadas 
por microrganismos de origem animal.” (27º§), a palavra 
microrganismos está incorretamente grafada. 

IV. Em “No Brasil, a dependência socioeconômica de cidades 
menores com capitais e grandes metrópoles aumenta o 
potencial epidêmico das zoonoses, uma vez que habitan-
tes de regiões interioranas precisam realizar desloca-
mentos frequentes em busca de bens e serviços.” (17º§), 
a conjunção uma vez que tem o mesmo valor semântico 
de porquanto.  

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

Questão 12 
O sinal de dois-pontos possui a função de marcar, dentro de 
uma construção textual, uma breve pausa no discurso de um 
texto, podendo exercer diversas funções. Na frase “De acordo 
com os especialistas, três principais componentes de risco 
estão em foco na avaliação: vulnerabilidade, exposição e 
capacidade de enfrentamento.” (7º§), os dois-pontos foram 
utilizados para introduzir 
A) um resumo.  
B) uma citação.                                                                                                
C) uma enumeração. 
D) uma consequência.  
 

Questão 13 
Uma das características do gênero textual reportagem é 
linguagem simples, clara e dinâmica, ou seja, nesse tipo de 
texto prevalece a linguagem denotativa, evitando-se a co-
notação. Assinale a alternativa em que a palavra, no con-
texto da produção discursiva, foi usada em sentido conota-
tivo. 
A) saltam (14º§).                                                                                                
B) habitat (13º§).  
C) spillover (14º§).  
D) espalhadoras (18º§). 
 
 
 

Questão 14 
Considerando a norma culta da língua portuguesa, analise 
as afirmativas correlatas e a relação proposta entre elas. 
I. “Na sentença ‘O estudo aponta, ainda, que todo o território 

brasileiro está suscetível a emergências ocasionadas por zo-
onoses [...]’ (10º§), o artigo definido o, que acompanha o 
pronome indefinido todo, pode ser suprimido, sem provocar 
alteração substancial de sentido.” 

 

PORQUE 
 

II. “O pronome indefinido todo, no singular, pode vir acom-
panhado, ou não, de artigo definido.” 

 

Assinale a alternativa correta. 
A) As afirmativas I e II são falsas, mas a II é uma justificativa 

correta da I.    
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma justifica-

tiva correta da I.                                                                                                 
C) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira, e a II não é uma 

justificativa correta da I.  
D) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma 

justificativa correta da I.   
 

Questão 15 
Considerando o título da reportagem, “Desmatamento e 
caça ilegal podem causar novas epidemias no Brasil, diz 
estudo da Fiocruz”, analise as afirmativas a seguir. 
I. Ao alterar a ordem da frase para Estudo da Fiocruz diz que 

desmatamento e caça ilegal podem causar novas epide-
mias no Brasil, não há alteração nas funções sintáticas dos 
sujeitos das orações que compõem o período original. 

II. Em caso de concordância de uma locução verbal com su-
jeito composto, o verbo que se flexiona é o auxiliar, como 
em podem causar. 

III. A locução verbal podem causar pode ser substituída por 
causarão, sem que haja mudança substancial no sentido da 
informação. 

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

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 16 
No instituto de matemática de uma organização, há dois 
departamentos: matemática aplicada e geometria. Os pro-
fessores lecionam disciplinas em pelo menos um desses 
departamentos. Sabe-se que 23 professores dão aula no 
departamento de matemática aplicada e 18 professores 
lecionam no departamento de geometria. Adicionalmente, 
12 professores lecionam nos dois cursos. Com base nessas 
informações, qual o número de professores que lecionam 
apenas em um departamento? 
A) 11 
B) 17 
C) 29 
D) 53 
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Questão 17 
As amigas – Amanda, Beatriz, Carine e Dalila – combinaram 
de assistir o grande lançamento da semana no cinema. Ao 
chegar na sala do cinema onde o filme será transmitido, 
decidiram sentar em uma mesma fileira com exatamente 
quatro lugares. Considerando que Amanda e Carine que-
rem se sentar uma ao lado da outra e que Amanda não quer 
se sentar ao lado de Beatriz, qual o número de formas dis-
tintas as amigas podem se organizar nesses assentos? 
A) 2 
B) 4 
C) 8 
D) 12 
 

Questão 18 
Quatro crianças estavam brincando na rua até que uma delas 
quebrou o retrovisor de um carro estacionado. Quando inda-
gadas quem seria a criança culpada, emitiram as seguintes 
declarações: 

• André: Mário quebrou o retrovisor; 

• Natan: Eu não quebrei o retrovisor; 

• Mário: Lucas quebrou o retrovisor; e, 

• Lucas: Mário está mentindo. 
Considerando que apenas uma das crianças não diz a ver-
dade, quem é o culpado pelo acidente? 
A) André. 
B) Lucas. 
C) Natan. 
D) Mário. 
 

Questão 19 
Em uma empresa, 40% dos funcionários possuem pós-gra-
duação. Além disso, sabe-se que 40% dos funcionários que 
possuem pós-graduação são do sexo feminino e 60% dos 
funcionários que não possuem graduação são do sexo fe-
minino. Escolhido um funcionário dessa empresa aleatoria-
mente, qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo 
feminino? 
A) 0,16 
B) 0,36 
C) 0,52 
D) 0,64 
 

Questão 20 
O condomínio de Roberto oferece aos moradores a opor-
tunidade de malharem na academia. Sabe-se que a razão 
entre aqueles que utilizam a academia com respeito aos mo-
radores que não utilizam a academia é de 2:5. Se o número 
de moradores que não fazem uso da academia supera o 
número de moradores que a utilizam em 396 pessoas, então 
o número total de moradores desse condomínio é:  
A) 548 
B) 660 
C) 836 
D) 924 
 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

Questão 21 
Lucas está interessado no estudo do Direito Constitucional, 
especialmente a respeito do Poder Legislativo, e deseja com-
preender sua estrutura e organização. Ao manusear a Cons-
tituição Federal, Lucas poderá constatar as seguintes in-
formações, EXCETO: 
A) O mandato de Senador é composto por duas legislaturas. 
B) Em caso de existência de Território Federal, este terá 

representatividade popular e elegerá quatro Deputados. 
C) No âmbito estadual e no Distrito Federal, o Poder Legisla-

tivo é unicameral e representado pelas Assembleias Le-
gislativas. 

D) O Poder Legislativo a âmbito Federal é representado pelo 
Congresso Nacional, que é bicameral e composto pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.  

 

Questão 22 
Após ser protocolada uma denúncia contra o Presidente da 
República pela prática de crime de responsabilidade, o 
Presidente da Câmara dos Deputados leva à respectiva 
casa a apreciação do pedido para instauração de processo 
de impeachment em face do chefe do Governo Federal. Os 
deputados decidem pela autorização da instauração do 
processo. Considerando o fato narrado, é correto afirmar 
que: 
A) O Presidente do STF funcionará como presidente da ses-

são e decidirá a respeito da condenação do Presidente da 
República nos crimes de responsabilidade. 

B) O Senado Federal decidirá por dois terços dos votos de 
seus membros, acerca da condenação do Presidente da 
República nos crimes de responsabilidade. 

C) Compete privativamente ao Senado Federal processar o 
Presidente da República nos crimes de responsabilidade 
e ao Presidente do STF proceder com o julgamento. 

D) Compete privativamente à Câmara dos Deputados, pelo 
voto de três quintos de seus membros, a autorização para 
instauração de processo contra o Presidente da República.  

 

Questão 23 
De acordo com a Constituição Federal, analise as afirmati-
vas a seguir. 
I. É garantido o direito de propriedade que, nos termos da 

Constituição Federal, é um direito absoluto. 
II. É constitucional o direito da pessoa presa permanecer em 

silêncio. 
III. A restrição da liberdade de locomoção é medida excepcio-

nal em nosso ordenamento jurídico, pois a prisão de um 
civil só será admitida em caso de flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciá-
ria. 

IV. O cargo de Presidente da Câmara dos Deputados é priva-
tivo de brasileiro nato e se encontra na ordem de suces-
são do cargo de Presidente da República. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.                                                                                                
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) II, III e IV. 
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Questão 24 
O Porto de Santos iniciou suas atividades no início do século 
XVI, operando com estruturas rudimentares até o fim do 
século XIX, quando houve a concessão do Porto a investidores 
privados. A Companhia Docas de Santos (CDS), fundada em 
1890 e detentora da concessão, construiu e inaugurou em 
1892 os primeiros 260 metros de cais, criando, assim, o pri-
meiro Porto Organizado do Brasil. De lá para cá, o Porto de 
Santos conquistou um lugar de destaque na economia do país 
e se tornou o maior porto da América Latina. 

(História do Porto de Santos. Disponível em: 
https://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/historia-2/.) 

 

Dentre as competências dos entes federativos, a de explo-
rar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão os portos marítimos, fluviais e lacustres é com-
petência: 
A) Privativa da União. 
B) Exclusiva da União.                                                                                         
C) Concorrente da União, Estados e Distrito Federal. 
D) Comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 

Questão 25 
Orlando exerce o cargo de vereador no município X. No dia 
02/02/2022, já no exercício do mandato e estando em um 
bar do referido município, Orlando se envolve em uma 
briga por dívidas e acaba proferindo xingamentos contra 
Armando, também vereador em exercício. Considerando o 
fato narrado, assinale a afirmativa correta. 
A) A conduta de Orlando pode configurar crime contra a 

honra de Armando. 
B) Orlando não cometeu crime, pois está no exercício do man-

dato e possui imunidade material.                                                                                     
C) Orlando não cometeu crime, pois os xingamentos foram 

proferidos contra outro parlamentar. 
D) Orlando cometeu crime contra a honra, mas não poderá 

ser processado ou preso, pois goza de imunidade formal 
em relação ao cargo que ocupa. 

 
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
Questão 26 
Antônio, Secretário de Obras da cidade de Tudo Feliz, de-
cide solicitar ao Prefeito a declaração de utilidade pública 
de determinado imóvel para a construção de uma escola. 
Para tanto, há a necessidade de desapropriação de uma 
residência, cujo proprietário é Pedro. Muito embora a 
escola atenda aos anseios sociais, Antônio articulou a 
construção da escola no local onde está situado o imóvel 
de Pedro, com a única finalidade de prejudicá-lo, pois é seu 
desafeto. A conduta de Antônio pode configurar: 
A) Desvio de poder. 
B) Excesso de poder. 
C) Atuação nos limites do poder regulamentar. 
D) Atuação nos limites do poder discricionário. 

 
 
 

Questão 27 
Luana, servidora pública municipal, exerce cargo de chefia 
em um órgão da Prefeitura do Município de Tremembé. Em 
12/12/2022 ela nomeou, para atuar na assessoria de seu 
gabinete, o seu marido João. A conduta de Luana desrespeita 
o princípio da 
A) legalidade.                                                                                                
B) moralidade. 
C) impessoalidade.  
D) proporcionalidade. 
 

Questão 28 
Determinado município, diante da necessidade de melhoria 
da prestação do serviço público de tratamento de água e 
esgoto, decide criar, por meio de lei específica, uma nova 
pessoa jurídica de direito público, que ficará encarregada da 
prestação especializada de tal atividade. De acordo com o 
enunciado, podemos afirmar que houve a descentralização 
da prestação do serviço público com a criação de uma 
A) autarquia. 
B) empresa pública. 
C) fundação pública. 
D) sociedade economia mista. 
 

Questão 29 
O Poder Público de um determinado município, ao expedir 
atos administrativos que visam organizar o bom fluxo do 
trânsito local, colocou em algumas ruas da cidade placas 
indicativas de proibição de estacionamento. Sendo assim, os 
moradores e os visitantes daquele município, independente-
mente de sua vontade ou concordância, deverão obedecer à 
sinalização e se absterem de estacionar em local proibido. 
Dentre os atributos do ato administrativo, a situação descrita 
configura hipótese de 
A) tipicidade. 
B) imperatividade. 
C) autoexecutoriedade. 
D) presunção de legitimidade. 
 

Questão 30 
A Câmara da Estância Turística de Tremembé funciona em 
um prédio localizado no centro da cidade.  Considerando que 
este imóvel é um bem público, ele poderá ser classificado 
como bem público 
A) dominical. 
B) de uso comum.  
C) de uso residual.  
D) de uso especial.                                                                                                
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 31 
Como parceiro da organização, cada funcionário está inte-
ressado em investir com trabalho, dedicação e esforço pes-
soal, com os seus conhecimentos e habilidades desde que 
receba uma retribuição adequada. As organizações estão 
interessadas em investir em recompensas para as pessoas 
desde que delas possam receber contribuições ao alcance 
de seus objetivos. Dessa forma decorre o conceito de re-
muneração total que é composta por, EXCETO: 
A) Benefícios. 
B) Incentivos salariais. 
C) remuneração básica. 
D) Desempenho ou tempo de casa. 
 

Questão 32 
Os indivíduos nascem com traços que fazem deles pessoas 
carismáticas. Na verdade, estudos com gêmeos idênticos 
descobriram que eles apresentam resultados semelhantes 
em testes que avaliam liderança carismática, mesmo que 
tenham sido criados em diferentes contextos e que nunca 
tenham se conhecido. Os líderes carismáticos possuem carac-
terísticas-chave como, EXCETO: 
A) Risco pessoal. 
B) Visão e articulação. 
C) Comportamento convencional. 
D) Sensibilidade às necessidades dos liderados. 
 

Questão 33 
Nos tempos atuais, as organizações estão ampliando sua 
visão e atuação estratégica. Todo processo produtivo somen-
te se realiza com a participação conjunta de diversos par-
ceiros, cada qual contribuindo com algum recurso. As pessoas 
devem ser visualizadas como parceiras das organizações. 
Como tais, elas são fornecedoras de conhecimentos, habilida-
des, competências e, sobretudo, o mais importante aporte 
para as organizações: a inteligência que proporciona decisões 
racionais e que imprime significado e rumo aos objetivos 
globais. Considerando o exposto, relacione adequadamente 
as colunas a seguir. 
1. Pessoas como recursos. 
2. Pessoas como parceiros. 
(     ) Colaboradores agrupados em equipes. 
(     ) Metas negociadas e compartilhadas. 
(     ) Horário rigidamente estabelecido. 
(     ) Interdependência com colegas e equipes. 
(     ) Ênfase na especialização. 
(     ) Preocupação com normas e regras. 
(     ) Fidelidade à organização. 
(     ) Atendimento e satisfação do cliente. 
A sequência está correta em 
A) 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. 
B) 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1. 
C) 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2. 
D) 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1. 

Questão 34 
O termo Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi cunhado 
por Louis Davis, na década de 1970, quando desenvolvia um 
projeto sobre desenho de cargos. A QVT tem sido utilizada 
como indicador das experiências humanas no local de traba-
lho. O conceito de QVT, que implica profundo respeito pelas 
pessoas, envolve os seguintes fatores, EXCETO: 
A) Satisfação com o trabalho executado. 
B) Ambiente psicológico e físico de trabalho. 
C) Reconhecimento pelos resultados alcançados. 
D) Inaceitação de mudanças no ambiente de trabalho. 
 

Questão 35 
“A influência que se exerce como resultado da perícia, da 
habilidade específica ou do conhecimento” denomina-se 
poder 
A) de pessoal. 
B) de referência. 
C) de recompensa. 
D) de competência. 
 

Questão 36 
Considerando a Lei nº 10.520/2002, que estabelece as nor-
mas para modalidade de licitação denominada pregão, as-
sinale a afirmativa correta. 
A) Na fase preparatória do pregão, a definição do objeto de-

verá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, esti-
mulem a competição.                                                                                             

B) A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados, onde deve conter o prazo fixado para a 
apresentação das propostas, contado a partir da publica-
ção do aviso, não sendo inferior a sete dias úteis.  

C) No pregão é obrigatória a exigência de pagamento de 
taxas e emolumentos, que poderão ser superiores ao custo 
de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de 
recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 

D) Na fase externa do pregão, aberta a sessão, os interessa-
dos ou seus representantes, apresentarão declaração, 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação e entregarão os envelopes contendo a 
indicação do objeto e do preço oferecidos. 

 

Questão 37 
Em relação ao Balanço Financeiro, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Será elaborado utilizando-se as classes 1; 2; 3; 4; 5; e, 6 

do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.  
B) A despesas orçamentárias ordinárias são aquelas de livre 

alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para 
atender a quaisquer finalidades. 

C) A discriminação por fonte/destinação de recurso permite 
evidenciar a origem e a aplicação dos recursos financeiros 
referentes à receita e despesa orçamentárias. 

D) O resultado financeiro compreende os recursos financei-
ros e o valor das entradas compensatórias no ativo e pas-
sivo financeiros, que serão demonstrados na linha De-
pósitos Restituíveis e Valores Vinculados. 
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Questão 38 
Considerando a Lei Complementar nº 101/2000, conhecida 
como Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. A receita corrente líquida será apurada somando-se as 

receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze 
anteriores, excluídas as duplicidades. 

II. A despesa total com pessoal, em cada período de apura-
ção, não poderá exceder os percentuais da receita cor-
rente líquida contidos na normativa. 

III. É obrigatória a aplicação da receita de capital derivada 
da alienação de bens e direitos que integram o patrimô-
nio público para o financiamento de despesa corrente. 

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 39 
Os entes públicos, por vezes, precisam contrair recursos (dí-
vida pública), para financiar as despesas que não consegue 
pagar com a arrecadação de tributos nem com outras fontes 
de receita, ou seja, a dívida pública é uma forma dos entes 
públicos captarem recursos no mercado para manter inves-
timentos e programas sociais durante um deficit fiscal. Sobre 
a dívida pública, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) Dívida pública consolidada: consiste no montante total, 

apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do 
ente da Federação, assumidas, dentre outros, em virtude 
de leis. 

(     ) Refinanciamento da dívida consolidada: é a emissão de 
títulos para pagamento do principal acrescido da atu-
alização monetária. 

(     ) Dívida pública líquida: consiste na dívida pública repre-
sentada por títulos emitidos pela União, inclusive os do 
Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. 

(     ) Operação de crédito: é o compromisso financeiro assu-
mido em razão, dentre outros, de mútuo, abertura de 
crédito, emissão e aceite de título e aquisição financi-
ada de bens. 

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

Questão 40 
Podem ser fontes para abertura de créditos adicionais, 
EXCETO: 
A) Excesso de arrecadação.  
B) Anulação parcial ou total de despesas.  
C) Deficit financeiro apurado em balanço patrimonial do exer-

cício anterior.  
D) Operações de crédito autorizadas, em forma que juridica-

mente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 
 

Questão 41 
Sobre as classificações da despesa orçamentária, assinale a 
afirmativa correta. 
A) A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua 

natureza, compõe-se de categoria financeira, grupo de 
natureza da despesa e elemento de despesa. 

B) A classificação institucional é representada por cinco 
dígitos. Os dois primeiros referem-se à função, enquanto 
os três últimos dígitos representam a subfunção. 

C) Na classificação por estrutura programática, ação é a ope-
ração da qual resultam produtos (bens ou serviços), que 
contribuem para atender ao objetivo de um programa. 

D) A classificação funcional reflete a estrutura de alocação 
dos créditos orçamentários e está estruturada em dois 
níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orça-
mentária. 

 

Questão 42 
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público (MCASP, 2021), são restos a pagar todas as des-
pesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou 
anterior, mas não pagas até 31 de dezembro do exercício 
financeiro vigente. Em relação aos restos a pagar, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. A inscrição de restos a pagar deve observar as dispo-

nibilidades financeiras e condições da legislação perti-
nente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capa-
zes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

II. Serão inscritas em restos a pagar processados as despe-
sas não liquidadas, quando o prazo para cumprimento da 
obrigação assumida pelo credor estiver vigente (despesa 
a liquidar). 

III. No caso das despesas orçamentárias inscritas em restos 
a pagar não processados, verifica-se na execução o cum-
primento dos estágios de empenho e liquidação, res-
tando pendente apenas o pagamento. 

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

Questão 43 
Considerando o que preconiza o Pronunciamento Técnico 
CPC 26 (R1), Apresentação das Demonstrações Contábeis, 
assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) O conjunto completo das demonstrações contábeis deve 

ser apresentado pelo menos anualmente (inclusive infor-
mação comparativa). 

B) O passivo deve ser classificado como não circulante, quando 
satisfizer o critério de estar mantido essencialmente para a 
finalidade de ser negociado.  

C) As demonstrações contábeis devem ser identificadas cla-
ramente e distinguidas de qualquer outra informação que, 
porventura, conste no mesmo documento publicado. 

D) A entidade deve classificar os seus passivos financeiros 
como circulantes, quando a sua liquidação estiver prevista 
para o período de até doze meses após a data do balanço. 
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Questão 44 
Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tri-
butários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no 
prazo para pagamento definido em lei ou em decisão pro-
ferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade 
competente, após apuração de certeza e liquidez. Nesse 
sentido, assinale o lançamento contábil do registro dos 
juros e encargos de mora incidentes sobre o crédito inscrito 
em dívida ativa. 
A) Débito: 8.3.1.1.x.xx.xx – Créditos a Encaminhar para a 

Dívida Ativa 
     Crédito: 8.3.1.2.x.xx.xx – Créditos Encaminhados para a 

Dívida Ativa 
B) Débito: 1.2.1.1.x.xx.xx – Créditos a Longo Prazo – Dívida 

Ativa 
     Crédito: 4.5.1.2.2.xx.xx – Transferências Recebidas Inde-

pendentes de Execução Orçamentária – Intra OFSS 
C) Débito: 1.2.1.1.x.xx.xx – Créditos a Longo Prazo – Dívida 

Ativa 
     Crédito: 4.4.2.x.x.xx.xx – Juros e Encargos de Mora 
D) Débito: 7.3.1.x.x.xx.xx – Controle do Encaminhamento de 

Créditos para Inscrição em Dívida Ativa 
    Crédito 8.3.1.1.x.xx.xx – Créditos a Encaminhar para a   

Dívida Ativa 
 

Questão 45 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) compreenderá as metas e 
as prioridades da administração pública federal, estabele-
cerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em 
consonância com trajetória sustentável da dívida pública, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá 
a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. Sobre a LDO, analise as afirmativas a seguir. 
I. O projeto de lei relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

ao orçamento anual e aos créditos adicionais, será apre-
ciado pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum. 

II. As emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias devem ser sempre aprovadas, mesmo quando in-
compatíveis com o plano plurianual. 

III. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exer-
cício a que se refere e, pelo menos, para os dois exercícios 
subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e 
proporção dos recursos para investimentos que serão 
alocados na lei orçamentária anual para a continuidade 
daqueles em andamento.  

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 46 
Sobre a receita orçamentária, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A classificação da receita orçamentária para apuração do 

resultado primário não tem caráter obrigatório para 
todos os entes e foi instituída para a União com o obje-
tivo de identificar quais são as receitas e as despesas que 

compõem o resultado primário do Governo Federal, que 
é representado pela diferença entre as receitas primárias 
e as despesas primárias. 

(     ) O registro da receita orçamentária ocorre no momento 
do lançamento, conforme Art. 35 da Lei nº 4.320/1964 e 
decorre do enfoque orçamentário dessa Lei, tendo por 
objetivo evitar que a execução das despesas orçamentá-
rias ultrapasse a arrecadação efetiva. 

(     ) Com relação ao registro contábil da receita orçamentá-
ria, observa-se que, além do registro dos fatos ligados à 
execução orçamentária, deve-se proceder à evidencia-
ção dos fatos ligados à administração financeira e patri-
monial, de maneira que os fatos modificativos sejam le-
vados à conta de resultado e que as informações contá-
beis permitam o conhecimento da composição patrimo-
nial e dos resultados econômicos e financeiros de deter-
minado exercício. 

(     ) As previsões de receita observarão as normas técnicas 
e legais, considerarão os efeitos das alterações na le-
gislação, da variação do índice de preços, do cresci-
mento econômico ou de qualquer outro fator rele-
vante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua 
evolução nos últimos três anos, da projeção para os 
dois seguintes àquele a que se referirem, e da meto-
dologia de cálculo e premissas utilizadas. 

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

Questão 47 
Sobre o conteúdo da Lei nº 14.133/2021, Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos, assinale a afirmativa correta. 
A) Aplica-se à prestação de serviços, inclusive os técnico-        

-profissionais especializados. 
B) O processo licitatório não objetiva incentivar a inovação 

e o desenvolvimento nacional sustentável. 
C) Não abrange os fundos especiais e as demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela Administração 
Pública. 

D) Compra refere-se à atividade ou conjunto de atividades 
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou 
material, de interesse da administração. 

 

Questão 48 
A empresa industrial Alfa comprou uma máquina por           
R$ 200.000,00 no dia 01/01/2020. A vida útil do equipa-
mento é de vinte anos, mas a empresa quer utilizá-lo por 
dez anos considerando um valor residual de 10%. Sabe-se 
que a metodologia para determinação da depreciação em-
pregada pela empresa é a de quotas constantes, o valor da 
depreciação anual dessa máquina. Assinale a alternativa 
que descreve o valor da depreciação anual dessa máquina.  
A) R$ 10.000,00 
B) R$ 18.000,00  
C) R$ 19.000,00 
D) R$ 20.000,00  
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CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP 

Questão 49 
Considerando os fundamentos conceituais contidos no 
Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2), Estrutura Conceitual 
para Relatório Financeiro, relacione adequadamente as 
colunas a seguir. 
1. Receita. 
2. Ativo. 
3. Despesa. 
4. Passivo. 
(     ) Reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que 

resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto 
aqueles referentes a distribuições aos detentores de 
direitos sobre o patrimônio. 

(     ) Recurso econômico presente controlado pela entidade 
como resultado de eventos passados. 

(     ) Aumentos nos ativos, ou reduções nos passivos, que 
resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto 
aqueles referentes a contribuições de detentores de 
direitos sobre o patrimônio. 

(     ) Obrigação presente da entidade de transferir um recurso 
econômico como resultado de eventos passados. 

A sequência está correta em 
A) 4, 1, 2, 3. 
B) 3, 2, 1, 4.  
C) 2, 3, 4, 1.  
D) 4, 1, 3, 2.  
 

Questão 50 
Sobre as demonstrações contábeis, de acordo com a Lei nº 
6.404/1976 e a Lei nº 11.638/2007, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) As demonstrações de cada exercício serão publicadas com 

a indicação dos valores correspondentes das demonstra-
ções do exercício anterior. 

B)  Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, 
com base na escrituração mercantil da companhia, a de-
monstração dos fluxos de caixa. 

C) As demonstrações serão complementadas por notas ex-
plicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações 
contábeis necessárias para esclarecimento da situação 
patrimonial. 

D) As demonstrações financeiras registrarão a destinação 
dos lucros, segundo a proposta dos órgãos da administra-
ção, no pressuposto de sua aprovação pelo conselho de 
administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. 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 que o candidato ingresse 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 veículo, relógio de qualquer modelo e 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 certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito.  

4. O caderno de provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior e 40 (quarenta) 
questões para os cargos de Nível Médio. 

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 
Catão 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. 

6. As provas terão duração de 3h30min (três horas e trinta minutos) para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim 
como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

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) 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 poderá se retirar do local 
de realização das provas somente decorridas 90 (noventa) horas do início de realização das provas, contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles 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 feita pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.   

 

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 (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados 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. 




