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CARGO: ANALISTA PORTUÁRIO – CONTABILIDADE 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O tema da limitação da responsabilidade civil no 
transporte marítimo tem suscitado controvérsias no fórum da 
doutrina maritimista em todo o mundo e, especialmente, no 
Brasil. De um lado, há os que sustentam que se trata de mais 
um artifício para os proprietários de navios aumentarem os 
seus lucros. No Brasil, o mercado segurador da carga tem sido 
um dos mais críticos desse antigo instituto do transporte 
marítimo que foi seguido pelos demais modais, com algumas 
diferenças. De outro lado, há os que defendem que se trata de 
um instituto que procura aumentar a segurança jurídica de 
todos os que transportam cargas através de navios, bem 
como, tendo em vista os altos valores transportados, 
incentiva o desenvolvimento desse modal. No cotidiano da 
advocacia, verificamos desconhecimento das particularidades 
desse relevante instituto, não somente de magistrados de 
comarcas portuárias, mas de reguladores, sociedades 
classificadoras, construtores navais, agentes intermediários, 
importadores, exportadores e despachantes aduaneiros. Tal 
ambiente aumenta os riscos e os custos de transação das 
operações envolvendo transporte marítimo. 

Criado há vários séculos para desenvolver o transporte 
marítimo, o instituto da limitação da responsabilidade civil 
está difundido em várias convenções internacionais, 
todavia, o Brasil só ratificou duas convenções: a Convenção 
de 1924 (Bruxelas) e a Convenção CLC 69. Em coautoria com 
o Prof. Dr. Norman Augusto Martínez Gutierrez, publiquei o 
livro Limitação da Responsabilidade Civil no transporte 
marítimo para que fossem lançadas novas luzes nesse 
debate. A obra objetiva contribuir para o ambiente 
institucional da logística de transportes brasileira, através de 
uma abordagem sobre as principais convenções que 
regulam o tema, e que ainda não foram discutidas com 
maior profundidade na doutrina brasileira. Ela tem o fito de 
informar usuários de serviços de transportes aquaviários, 
armadores, investidores, seguradoras (transporte, carga e 
de infraestrutura), práticos, portuários, agentes marítimos, 
prestadores de serviços portuários, despachantes aduaneiros, 
marítimos, reguladores de transportes e portos. O livro 
decorre de pesquisa financiada com recursos da Capes e do 
Projeto Pesquisador Visitante Estrangeiro. 

Com apresentação do advogado Luiz Roberto Leven 
Siano, ex-presidente do Instituto Ibero-americano de Direito 
Marítimo, a doutrina objetiva contribuir para o aumento da 
segurança jurídica no comércio marítimo internacional. 
Desse modo, trata de apresentar os principais aspectos 
jurídicos que envolvem a limitação da responsabilidade civil 
no transporte marítimo brasileiro, possivelmente o tema 
mais polêmico do Direito Marítimo. A obra surge em época 
de Reforma do Código Comercial (Emendas 55 e 56 ao 
Projeto de Lei nº 1572/2011) e, em parte, decorre da minha 
preocupação com os temas macro que afetam o setor de 
comércio exterior. 

(Disponível em: https://www.portosenavios.com.br/artigos/estudo-e- 
pesquisa/limitacao-da-responsabilidade-civil-no-transporte-maritimo-o-

que-e-isso-parte-1. Acesso em: 24/05/2019. Adaptado.) 

Questão 01 
Em “Em coautoria com o Prof. Dr. Norman Augusto 
Martínez Gutierrez, publiquei o livro Limitação da 
Responsabilidade Civil no transporte marítimo para que 
fossem lançadas novas luzes nesse debate.” (2º§), na 
palavra sublinhada não há emprego de hífen. Analise os 
termos apresentados sem a utilização de hífen, marque C 
se sua grafia estiver Correta ou I se estiver Incorreta. 
(     ) Eletroímã. 
(     ) Inter-racial. 
(     ) Anti-ibérico. 
(     ) Circumpolar. 
A sequência está correta em 
A) C, I, I, I. 
B) C, I, I, C. 
C) C, I, C, I. 
D) I, C, I, C. 
E) I, C, C, I. 
 

Questão 02 
Considere as justificativas para a acentuação gráfica de 
algumas palavras transcritas do texto, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. “Fórum” (1º§): paroxítona terminada em “um”. 
II. “Artifício” (1º§): é acentuada por ser proparoxítona. 
III. “Há” (2º§): trata-se de uma oxítona que contém “a” 

tônico. 
IV. “Portuários” (2º§): é acentuada porque a vogal “a” figura 

sozinha numa sílaba. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I. 
B) III. 
C) I e II. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 

Questão 03 
Sobre a obra “Limitação da Responsabilidade Civil no 
transporte marítimo”, mencionada no 2º§ do texto, é 
correto afirmar que: 
A) Aborda um tema controvertido na doutrina maritimista 

nacional e internacional. 
B) Objetiva inibir o aumento da segurança jurídica no 

comércio marítimo internacional. 
C) Tem o propósito de coagir investidores, seguradoras e 

agentes marítimos, entre outros públicos. 
D) Foi lançada apesar da ausência de financiamento público 

para as pesquisas que originaram sua produção. 
E) Destaca estar o instituto da limitação da responsabilidade 

civil difundido em várias convenções internacionais 
realizadas na Bélgica. 
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Questão 04 
Em “O tema da limitação da responsabilidade civil no 

transporte marítimo tem suscitado controvérsias na 

doutrina maritimista em todo o mundo e, especialmente, 

no Brasil.” (1º§), o termo destacado decorre do processo 

de formação de palavras denominado: 

A) Redução. 

B) Composição. 

C) Derivação sufixal. 

D) Derivação prefixal. 

E) Derivação parassintética. 

 

Questão 05 
No trecho “O livro decorre de pesquisa financiada com 

recursos da Capes e do Projeto Pesquisador Visitante 

Estrangeiro” (2º§), o verbo decorrer, devidamente 

conjugado na terceira pessoa do presente do modo 

indicativo, é classificado como: 

A) De ligação. 

B) Intransitivo. 

C) Bitransitivo. 

D) Transitivo direto. 

E) Transitivo indireto. 

 

Questão 06 
Em “Com apresentação do advogado Luiz Roberto Leven 

Siano, ex-presidente do Instituto Ibero-americano de 

Direito Marítimo, a doutrina objetiva contribuir para o 

aumento da segurança jurídica no comércio marítimo 

internacional.” (3º§), as vírgulas foram utilizadas para 

separar um(a): 

A) Aposto. 

B) Vocativo. 

C) Adjunto adverbial. 

D) Oração adverbial reduzida. 

E) Expressão retificativa, semelhante a “isto é”. 

 

Questão 07 
É correto afirmar que o pronome ela em “Ela tem o fito de 

informar usuários de serviços de transportes aquaviários, 

armadores, investidores, seguradoras (transporte, carga e 

de infraestrutura), práticos, portuários, agentes marítimos, 

prestadores de serviços portuários, despachantes 

aduaneiros, marítimos, reguladores de transportes e 

portos.” (2º§): 

A) Faz uma alusão à esposa do autor. 

B) Dá continuidade às explanações sobre um livro. 

C) Desdenha a logística aplicada no transporte brasileiro. 

D) Funciona como recurso anafórico do termo “advocacia”. 

E) Promove a retomada da expressão “doutrina brasileira”. 

 

 

 

 

Questão 08 
“De um lado, há os que sustentam que se trata de mais um 

artifício para os proprietários de navios aumentarem os 

seus lucros.” (1º§) O excerto destacado anteriormente 

pode ser substituído, sem prejuízo semântico, por: 

A) Existe os que sustentam. 

B) Há naqueles que sustentam. 

C) Existe aqueles que sustentam. 

D) Devem haver os que sustentam. 

E) Devem existir os que sustentam. 

 

Questão 09 
Considerando o trecho “No Brasil, o mercado segurador da 

carga tem sido um dos mais críticos desse antigo instituto 

do transporte marítimo que foi seguido pelos demais 

modais, com algumas diferenças.” (1º§), assinale a 

alternativa que introduz uma modificação necessária para 

que ele adquira uma característica inerente ao texto 

preditivo. 

A) No Brasil, o mercado segurador mais crítico desse antigo 

instituto do transporte marítimo foi seguido pelos demais 

modais, com algumas diferenças pontuais. 

B) No Brasil, o mercado segurador da carga tem sido um dos 

mais críticos desse antigo instituto do transporte 

marítimo que foi seguido pelos demais modais, com 

algumas diferenças! 

C) No Brasil, o mercado segurador da carga será um dos 

mais críticos desse antigo instituto do transporte 

marítimo que foi seguido pelos demais modais, com 

algumas diferenças. 

D) No Brasil, o mercado segurador da carga tem sido um dos 

mais críticos desse antigo instituto do transporte 

marítimo que foi seguido pelos demais modais, com 

algumas diferenças? 

E) No Brasil, o mercado segurador da carga (...) tem sido um 

dos mais críticos desse antigo instituto do transporte 

marítimo (...) que foi seguido pelos demais modais, com 

algumas diferenças. 

 

Questão 10 
A locução conjuntiva para que em “Em coautoria com o 

Prof. Dr. Norman Augusto Martínez Gutierrez, publiquei o 

livro Limitação da Responsabilidade Civil no transporte 

marítimo para que fossem lançadas novas luzes nesse 

debate.” (2º§) exprime a ideia de: 

A) Finalidade. 

B) Concessão. 

C) Conformidade. 

D) Proporcionalidade. 

E) Condição ou hipótese. 

 

 
 
 



 

 
4 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 

CARGO: ANALISTA PORTUÁRIO – CONTABILIDADE (T) ð 

Questão 11 
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Para enviar um e-mail é necessário que remetente e 

destinatário estejam conectados à internet. 
(     ) Uma conexão dial-up, que pode ser utilizada para 

enviar e-mails, é considerada banda larga. 
(     ) Ao pressionar CTRL + ENTER entre o “www” e o “.com” 

é possível digitar rapidamente uma URL terminada 
com “.com”. 

(     ) A maioria das páginas possui links que levam a outras 
páginas. 

(     ) Um endereço de e-mail não precisa ter, 
obrigatoriamente, o @ (arroba). 

(     ) A página inicial do seu navegador favorito sempre 
poderá ser alterado. 

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

Questão 12 
A Central de Ações, recurso que aumenta a segurança no 
Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
verifica se componentes fundamentais de proteção estão 
habilitados. São itens que a Central de Ações inspeciona, 
EXCETO: 
A) Configurações de Firewall. 
B) Controle de Conta de Usuário. 
C) Desinstalação de softwares maliciosos. 
D) Configurações de segurança da Internet. 
E) Atualização automática com Windows Update. 
 

Questão 13 
No Microsoft Excel 2010, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, na caixa de diálogo para a criação de 
cabeçalho/rodapé são apresentadas três caixas para a 
digitação de informações. Uma delas se refere a 
informações no instante de impressão. Diante do exposto, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
 

       
A B C D E F G 

(     ) Imprimir o número da página. 
(     ) Formatar o texto do cabeçalho/rodapé. 
(     ) Imprimir o diretório atual. 
(     ) Imprimir o nome do arquivo. 
(     ) Imprimir a hora atual. 
(     ) Imprimir o número total de páginas. 
(     ) Imprimir a data atual. 
A sequência está correta em 
A) E, C, D, A, F, G, B. 
B) C, D, A, E, B, G, F. 
C) D, F, C, G, A, B, E. 
D) G, E, B, C, F, D, A. 
E) B, A, G, F, E, C, D. 

Questão 14 
Acerca do Microsoft Word 2010, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, relacione adequadamente as 
colunas a seguir. 
1. Um clique com o mouse à margem de um parágrafo 

(mouse vira uma seta). 
2. Dois cliques com o mouse à margem de um parágrafo 

(mouse vira uma seta). 
3. Três cliques com o mouse à margem de um parágrafo 

(mouse vira uma seta). 
4. Manter a tecla ALT pressionada e arrastar o mouse. 
5. Manter a tecla CTRL acionada, após a seleção de uma 

letra e/ou palavra e/ou texto. 
(     ) Seleciona todo o texto do documento. 
(     ) Seleciona uma coluna de texto. 
(     ) Seleciona o parágrafo inteiro. 
(     ) Realiza seleção alternada, em partes diversificadas do 

texto. 
(     ) Seleciona uma linha desse parágrafo. 
A sequência está correta em 
A) 3, 4 ,2, 5, 1. 
B) 2, 4, 5, 1, 3. 
C) 4, 1, 3, 2, 5. 
D) 1, 5, 2, 4, 3. 
E) 5, 3, 1, 2, 4. 
 

Questão 15 
Formatar um texto digitado com o Microsoft Word 2010, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, é ação 
relativamente descomplicada quando se conhece os 
comandos a serem utilizados. Alternar as palavras entre 
maiúsculas e minúsculas é uma dessas ações. Para isso, 
com as palavras selecionadas, basta acionar as teclas: 
A) SHIFT + F2. 
B) SHIFT + F3. 
C) SHIFT + F4. 
D) SHIFT + F5. 
E) SHIFT + F6. 

 
Questão 16  
Em um cais há 960 navios. Houve dois tipos de vistorias de 
rotina: uma de responsabilidade do governo Federal e 
outra do governo Estadual. Sabendo-se que 400 navios 
passaram pela vistoria Federal, 400 passaram pela vistoria 
Estadual e que metade dos navios não passaram por 
nenhuma vistoria, quantos desses navios foram 
submetidos às duas vistorias? 
A) 80. 
B) 320. 
C) 480. 
D) 800. 
E) 960. 
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Questão 17 
A figura representa um molde do brasão a ser utilizado 
como símbolo de um cais, dentro do qual, na região em 
branco, serão representados os valores e princípios a 
serem seguidos pelos funcionários que lá trabalham. Para 
criar o molde, será usado um disco de prata e, dentro dele, 
um quadrado branco, de tal forma que os vértices do 
quadrado toquem a circunferência em quatro pontos. 
 

 
 

Sabendo-se que o quadrado está inscrito na circunferência 
de raio R, é possível determinar que a área prateada que 
irá aparecer no brasão é igual a: 

A)   2
R 2π   

B)   2
R 1π   

C)   2
R 2π   

D)   2
R 4π   

E)   2
R 22π   

 

Questão 18 
Considere a seguinte situação hipotética: três amigos, 
Jânio, Alfredo e Cosme são servidores da área portuária e 
cada um exerce uma função diferente: eletromecânico, 
coordenador de operações e maquinista, com salários 
distintos: R$ 4.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.500,00, não 
necessariamente nessa ordem. Sabe-se que: 

 Jânio não trabalha como eletromecânico e não recebe um 
salário de R$ 4.000,00; 

 Alfredo não é maquinista e possui salário maior que o de 
Cosme; 

 Cosme não trabalha como eletromecânico e possui um 
salário menor que o de Jânio, e, 

 O coordenador de operações não recebe um salário de    
R$ 2.500,00. 

Com base nessas informações, é correto afirmar que: 
A) Alfredo é eletromecânico, recebe R$ 4.000,00 e Cosme é 

maquinista. 
B) Jânio é maquinista, recebe R$ 2.500,00 e Alfredo é 

eletromecânico. 
C) Jânio é coordenador de operações, recebe R$ 3.000,00 e 

Alfredo é maquinista. 
D) Alfredo é eletromecânico, seu salário é R$ 4.000,00 e 

Cosme é coordenador de operações. 
E) Cosme é coordenador de operações, possui um salário de 

R$ 2.500,00 e Alfredo é eletromecânico. 

 

 
 

Questão 19 
Considere a seguinte sequência numérica: (25, 60, 95, 130, 
165, ...). Sendo S a soma dos 11 primeiros elementos dessa 
sequência e X a diferença entre o 10º termo e o 1º, qual é o 

valor mais próximo da razão 
X

S
? 

A) 5. 
B) 6. 
C) 7. 
D) 8. 
E) 9. 

 

Questão 20 
O capitão de um navio cruzeiro fez uma pesquisa com seus 
passageiros e constatou que 1/4 dos passageiros estava 
realizando sua primeira viagem e 1/3 dos demais estava em 
sua segunda experiência em cruzeiro. Metade dos 
passageiros que fizeram mais de duas viagens contavam 
com um número maior que 10 de viagens realizadas. O 
capitão, então, contabilizou que 314 passageiros haviam 
realizado entre 3 e 10 viagens de cruzeiro. Quantos 
passageiros há nesse cruzeiro? 
A) 628. 
B) 942. 
C) 1256. 
D) 1570. 
E) 1884. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21 
Nos termos da Lei sobre o acesso a informações previstos na 
Constituição e suas regulamentações, considera-se: 
A) Documento preparatório:  unidade de registro de 

informações, qualquer que seja o suporte ou formato. 
B) Integridade:  qualidade da informação coletada na fonte, 

com o máximo de detalhamento possível, sem 
modificações. 

C) Dados processados:  dados submetidos a qualquer 
operação ou tratamento por meio de processamento 
eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de 
tecnologia da informação.  

D) Informação atualizada:  dados submetidos a qualquer 
operação ou tratamento por meio de processamento 
eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de 
tecnologia da informação. 

E) Informação: informação submetida temporariamente à 
restrição de acesso público em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 
Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais 
de sigilo. 
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Questão 22 
Segundo a Lei dos Portos – Lei nº 12.815/2013, a exploração 
dos portos organizados e instalações portuárias, com o 
objetivo de aumentar a competitividade e o 
desenvolvimento do país, deve seguir as diretrizes: 
I. Expansão, modernização e otimização da infraestrutura 

e da superestrutura que integram os portos organizados 
e instalações portuárias. 

II. Garantia da modicidade e da publicidade das tarifas e 
preços praticados no setor, da qualidade da atividade 
prestada e da efetividade dos direitos dos usuários. 

III. Estímulo à tradição e à manutenção da gestão dos 
portos organizados e instalações portuárias, à busca por 
mão de obra portuária experiente e à eficiência das 
atividades prestadas. 

IV. Promoção da segurança da navegação na entrada e na 
saída das embarcações dos portos. 

V. A Administração Pública possui o monopólio da 
exploração dos portos, mas deve incentivar a 
participação de capital do setor privado, assegurando o 
amplo acesso aos portos organizados, instalações e 
atividades portuárias. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III. 
B) I, II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e V. 
E) III, IV e V.  
 

Questão 23 
Cada profissional está sujeito a uma deontologia própria a 
regular o exercício de sua profissão, conforme o Código de 
Ética de sua categoria. De acordo com o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, assinale a alternativa correta. 
A) É vedado ao servidor público utilizar os avanços técnicos 

e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister. 

B) São deveres fundamentais do servidor público participar 
dos movimentos e protesto que se relacionem com a 
melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo 
a realização do bem comum.  

C) Toda pessoa tem direito à verdade; porém, o servidor pode 
omiti-la em caso de conflito com o interesse da 
Administração Pública, mas deverá comunicar seu superior 
imediatamente acerca do requerimento formulado. 

D) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento 
ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente 
entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e 
o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante 
as regras do ordenamento jurídico vigente. 

E) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência 
dos princípios morais são primados maiores que devem 
nortear o servidor público, em seu posto de trabalho, já 
que refletirá o exercício da vocação do próprio poder 
estatal. Já seus atos, comportamentos e atitudes da vida 
particular não serão direcionados para a preservação da 
honra e da tradição dos serviços público. 

Questão 24 
Com base no Decreto nº 6.029, que instituiu o Sistema de 
Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, assinale a 
alternativa correta.  
A) O investigado na fase administrativa poderá produzir 

apenas prova testemunhal necessária à sua defesa; provas 
documentais e periciais serão admitidas apenas em 
processos judiciais. 

B) Fica reservado aos servidores públicos, órgãos públicos, 
associação ou entidade de classe poderá provocar a 
atuação da Comissão de Ética Pública ou de Comissão de 
Ética, visando à apuração de infração ética imputada a 
agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. 

C) Entende-se por agente público todo aquele que, por força 
de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de 
natureza permanente, temporária, excepcional ou 
eventual, desde que tenha retribuição financeira, a órgão 
ou entidade da administração pública federal, direta e 
indireta.  

D) A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é 
assegurado o direito de saber o que lhe está sendo 
imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos 
autos, no recinto das Comissões de Ética, mesmo que ainda 
não tenha sido notificada a existência do procedimento 
investigatório. 

E) As penalidades de ilícitos penais, civis, de improbidade 
administrativa ou de infração disciplinar apuradas pela 
Comissões de Ética produzem efeitos somente no âmbito 
administrativo, sendo que os autos onde foram apurados 
tais irregularidades não poderá ser encaminhado ou 
aproveitado por outras autoridades, inclusive o Poder 
Judiciário. 

 

Questão 25 
Constituem requisitos para a instalação dos portos e 
instalações portuárias, EXCETO: 
A) Celebração do contrato. 
B) Consulta à autoridade aduaneira. 
C) Participação de um único interessado.  
D) Consulta ao respectivo poder público municipal. 
E) Emissão, pelo órgão licenciador, do termo de referência 

para os estudos ambientais com vistas ao licenciamento. 
 

Questão 26 
Os tipos de licitação estão vinculados ao critério de 
julgamento da licitação e não podem ser confundidos com 
as modalidades de licitação. São considerados tipos de 
licitação, EXCETO: 
A) Maior lance. 
B) Maior preço. 
C) Menor preço. 
D) Melhor técnica. 
E) Técnica e preço.  

 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_%C3%89tica
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.029-2007?OpenDocument
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Questão 27 
A Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, dispõe sobre o 
Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de 
Economia Mista e de suas Subsidiárias, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Regulamenta que os contratos com terceiros destinados à 
prestação de serviços às Empresas Públicas e às Sociedades 
de Economia Mista devem ser precedidos de processo 
licitatório, ressalvadas as hipóteses de dispensa de 
licitação. São hipóteses em que é dispensável a realização 
de licitação por Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista, EXCETO: 
A) Para serviços e compras, não relacionados à engenharia, 

de valor até R$ 100.000,00. 
B) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao 

atendimento de suas finalidades precípuas. 
C) Quando as propostas apresentadas consignarem preços 

manifestamente superiores aos praticados no mercado 
nacional.  

D) Para obras e serviços de engenharia de valor até                 
R$ 100.000,00, desde que não se refiram a parcelas de 
uma mesma obra ou serviço. 

E) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e 
essa, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a empresa pública ou sociedade de 
economia mista. 

 
Questão 28 
Sobre os princípios norteadores da licitação, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. Princípio da Impessoalidade. 
2. Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 
3. Princípio do Julgamento Objetivo. 
4. Princípio do Procedimento Formal. 
5. Princípio da Eficácia Administrativa. 
(     ) O processo licitatório deve atender a todas as 

formalidades previstas em lei.  
(     ) O edital é a “lei” interna da licitação e deve definir tudo 

o que for importante para o certame, vinculando os 
licitantes e a Administração Pública à observância.   

(     ) O administrador não se deve valer de critérios que não 
estejam previamente delimitados no edital para 
definição do vencedor do certame.  

(     ) A eficácia impõe a adoção da solução mais eficiente e 
conveniente para a gestão dos recursos públicos.  

(     ) Representa uma das finalidades da licitação, sem que 
haja favoritismo ou escolhas em razão da pessoa a 
celebrar o contrato. 

A sequência está correta em 
A) 4, 2, 3, 5,1. 
B) 5, 3, 4, 1, 2. 
C) 3, 1, 5, 2, 4. 
D) 2, 5, 1, 4, 3. 
E) 1, 4, 2, 3 ,5. 
 

 

Questão 29 
De acordo com a NBC TG 18 (R3) – Investimento em 
Coligada, em Controlada e em Empreendimento 
Controlado em Conjunto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Coligada: é a entidade sobre a qual o investidor tem 

influência significativa. 
B) Influência significativa: é o poder de participar das 

decisões sobre políticas financeiras e operacionais de 
uma investida, estabelecendo o controle individual ou o 
conjunto dessas políticas. 

C) Controle conjunto: é o compartilhamento, contratual-
mente convencionado, do controle de negócio, que 
existe somente quando decisões sobre as atividades 
relevantes exigem o consentimento unânime das partes 
que compartilham o controle. 

D) Demonstrações consolidadas: são as demonstrações 
contábeis de um grupo econômico, em que ativos, 
passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos 
de caixa da controladora e de suas controladas são 
apresentados como se fossem uma única entidade 
econômica. 

E) Método da equivalência patrimonial: é o método de 
contabilização por meio do qual o investimento é 
inicialmente reconhecido pelo custo e, a partir daí, é 
ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na 
participação do investidor sobre os ativos líquidos da 
investida. As receitas ou as despesas do investidor 
incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da 
investida, e os outros resultados abrangentes do 
investidor incluem a sua participação em outros 
resultados abrangentes da investida. 

 
Questão 30 
Uma determinada empresa brasileira apresentou um 
conjunto de informações relacionadas ao único ativo 
imobilizado que possui, a saber: 

 Data de aquisição: 01/01/20x1; 

 Preço de aquisição: R$ 220.000,00; 

 Valor residual fixado: 20%; 

 Vida útil estimada do bem: 5 anos; e, 

 Método de depreciação utilizado: linear. 
Baseado nos dados disponibilizados e considerando que 
em 31/12/20x5 a empresa aplicou o teste de 
recuperabilidade e registrou uma perda por redução ao 
valor recuperável do ativo de R$ 14.000,00, qual o valor 
contábil do bem no final de 20x4 e 20x5? 
A) R$ 79.200,00; R$ 30.000,00. 
B) R$ 79.200,00; R$ 40.000,00. 
C) R$ 79.200,00; R$ 44.000,00. 
D) R$ 114.400,00; R$ 30.000,00. 
E) R$ 114.400,00; R$ 44.000,00. 
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Questão 31 
Com base na NBC TG 47 – Receita de Contrato com o 

Cliente, assinale uma definição INCORRETA. 

A) Preço da transação (para contrato com cliente): preço 

pelo qual a entidade venderia um bem ou serviço 

prometido separadamente ao cliente. 

B) Passivo de contrato: obrigação da entidade de transferir 

bens ou serviços ao cliente, em relação aos quais a 

entidade recebeu contraprestação do (ou o valor é 

devido pelo) cliente. 

C) Ativo de contrato: direito da entidade à contraprestação 

em troca de bens ou serviços que a entidade transferiu 

ao cliente, quando esse direito está condicionado a algo 

além da passagem do tempo (por exemplo, desempenho 

futuro da entidade). 

D) Obrigação de performance: promessa em contrato com 

cliente para a transferência ao cliente de: (a) bem ou 

serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto; 

ou (b) série de bens ou serviços distintos que sejam 

praticamente os mesmos e que tenham o mesmo padrão 

de transferência para o cliente. 

E) Receita: aumento nos benefícios econômicos durante o 

período contábil, originado no curso das atividades 

usuais da entidade, na forma de fluxos de entrada ou 

aumento nos ativos ou redução nos passivos que 

resultam em aumento no patrimônio líquido, e que não 

sejam provenientes de aportes dos participantes do 

patrimônio. 

 

Questão 32 
Conforme a NBC TG 25 (R2) – Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes, uma obrigação 

possível que resulta de eventos passados e cuja existência 

será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou 

mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle 

da entidade; ou uma obrigação presente que resulta de 

eventos passados, mas que não é reconhecida porque: (I) 

não é provável que uma saída de recursos que incorporam 

benefícios econômicos seja exigida para liquidar a 

obrigação; ou (II) o valor da obrigação não pode ser 

mensurado com suficiente confiabilidade define: 

A) Reestruturação. 

B) Contrato oneroso. 

C) Passivo contingente. 

D) Evento que cria obrigação. 

E) Obrigação não formalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 33 
De acordo com a NBC TG 01 (R4) – Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos – o maior montante entre o seu 

valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em 

uso define: 

A) Valor justo. 

B) Valor depreciável. 

C) Valor recuperável. 

D) Perda por desvalorização. 

E) Unidade geradora de caixa. 

 

Questão 34 
Segundo a NBC TG 09 – Demonstração do Valor 

Adicionado, determinado termo “representa a riqueza 

criada pela empresa, de forma geral medida pela diferença 

entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de 

terceiros. Inclui também o valor adicionado recebido em 

transferência, ou seja, produzido por terceiros e 

transferido à entidade”. Trata-se de: 

A) Outras receitas. 

B) Valor adicionado. 

C) Insumo adquirido de terceiros. 

D) Valor adicionado recebido em transferência. 

E) Receita de venda de mercadorias, produtos e serviços. 

 

Questão 35 
De acordo com a NBC TG 03 (R3) – Demonstração do Fluxo 

de Caixa, os fluxos de caixa advindos das atividades 

operacionais são basicamente derivados das principais 

atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles 

geralmente resultam de transações e de outros eventos 

que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. À luz 

da referida norma, assinale a alternativa que corresponde 

aos fluxos de caixa que decorrem das atividades 

operacionais. 

A) Pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou 

resgatar ações da entidade. 

B) Recebimentos de caixa decorrentes de royalties, 

honorários, comissões e outras receitas. 

C) Recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo 

imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. 

D) Caixa recebido pela emissão de debêntures, 

empréstimos, notas promissórias, outros títulos de 

dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo 

prazos. 

E) Pagamentos em caixa para aquisição de ativo 

imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. 

Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos 

custos de desenvolvimento ativados e aos ativos 

imobilizados de construção própria. 
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Questão 36 
A controladora Cia. NKT possui 60% do capital de uma empresa controlada. O investimento está registrado na contabilidade 
da investidora por R$ 6.000,00. Se o Patrimônio Líquido da investida estiver representado por: 

 Capital Social: R$ 10.000,00; 

 Reservas: R$ 4.000,00; e, 

 Prejuízo: R$ 2.000,00. 
É correto afirmar que o lançamento contábil da Equivalência na investidora será: 
A) D - Investimentos em Coligadas e Controladas 

C - Resultado Positivo na Equivalência Patrimonial ----------1.200,00 
B) D - Investimento em Coligadas e Controladas 

C - Perdas de Investimentos -------------------------------------- 1.200,00 
C) D - Resultado Negativo na Equivalência Patrimonial 

C - Investimento em Coligadas e Controladas ---------------- 1.200,00 
D) D - Investimento em Coligadas e Controladas 

C – Ganhos de Investimentos (Dividendos) ------------------- 1.200,00 
E) D – Resultado Positivo na Equivalência Patrimonial 

C – Investimentos em Coligadas e Controladas -------------- 1.200,00 
 

Questão 37 
O método de custeio por absorção pode também ser 
chamado de método de custeio funcional ou tradicional. 
São características do método de custeio por absorção, 
EXCETO: 
A) Atender às exigências fiscais. 
B) Atender às exigências societárias. 
C) Incorporar as despesas de venda ao custo do produto. 
D) Alocar aos produtos todos os custos incorridos no 

processo de fabricação. 
E) Aumentar o controle dos agentes externos à entidade 

sobre o impacto da informação de custos nos resultados 
contábeis. 

 

Questão 38 
Uma empresa fabrica e vende dois tipos de bolsas: lazer e 
social. As bolsas de lazer são vendidas por R$ 40 e as bolsas 
sociais por R$ 70. Além disso, os custos de fabricação são: 

 Matéria-prima direta: Lazer: R$ 12; Social: R$ 25; 

 Mão de obra direta: Lazer: R$ 10; Social: R$ 20; 

 Custos fixos indiretos de fabricação (comuns às duas 
bolsas): R$ 4.000; 

 Despesas gerais: R$ 2.000. 
Em janeiro de 2019 não havia estoque de produtos em 
processo e de produtos acabados. Neste mês, a empresa 
fabricou 500 bolsas de lazer e 500 bolsas sociais, tendo 
vendido 300 bolsas de lazer e 200 sociais. Assinale o lucro 
líquido da empresa antes dos impostos em janeiro de 2019, 
usando o Método de Custeio Variável. 
A) R$ 4.400. 
B) R$ 6.400. 
C) R$ 7.400. 
D) R$ 8.400. 
E) R$ 10.400. 
 
 
 
 
 

Questão 39 
O Custeio Baseado em Atividades, conhecido como ABC, é 
um método de custeio que busca proporcionar um controle 
mais apurado dos gastos de uma empresa e oferecer maior 
suporte para a tomada de decisão gerencial. São 
direcionadores de custos utilizados no método ABC: 
A) Conjunções coordenadas de recursos inseridos na gestão 

da entidade. 
B) Fatores que influenciam o nível dos recursos consumidos 

de uma atividade. 
C) Recursos sobre os quais o gestor tem controle e decide 

sobre o nível de consumo. 
D) Gastos ativados em função de sua vida útil ou de 

benefícios atribuíveis a períodos futuros. 
E) Recursos empregados na construção de ativos que, uma 

vez realizados, não podem ser revertidos em grau 
significante. 

 

Questão 40 
O ponto de equilíbrio pode ser analisado sob diferentes 
aspectos. É correto afirmar que a principal diferença entre 
o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio 
contábil é que o ponto de equilíbrio financeiro: 
A) Considera a remuneração do capital próprio, enquanto o 

contábil não. 
B) Leva em consideração a despesa com depreciação, 

enquanto o contábil não. 
C) Segue o regime de competência, enquanto o contábil 

segue o regime de caixa. 
D) É calculado em quantidade de unidades, enquanto o 

contábil é calculado em termos monetários. 
E) Apresenta geração líquida de caixa nula, enquanto o 

contábil pode apresentar geração de caixa positiva ou 
negativa. 
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Questão 41 
Sabe-se que certa empresa produz e vende um único 
produto. Em janeiro de 2019, o preço de venda era de R$ 100, 
enquanto os custos variáveis unitários eram de R$ 40. Além 
disso, a empresa paga comissão de 10% sobre o preço de 
venda a seus vendedores; incorre mensalmente em custos 
com salários no valor de R$ 20.000; e, depreciação das 
máquinas no valor de R$ 10.000. Os sócios dessa empresa 
exigem que a firma apresente lucro líquido mensal de R$ 
30.000. Assinale, a seguir, o ponto de equilíbrio econômico 
em unidades, considerando a incidência de 25% de imposto 
de renda e contribuição social. 
A) 400. 
B) 600. 
C) 1.000. 
D) 1.200. 
E) 1.400. 
 

Questão 42 
Considere que uma empresa fabrica e vende um modelo de 
máquina. No ano de 2018 foram vendidas 500 máquinas 
por R$ 10.000 cada. Do valor, 10% foram pagos como 
comissão aos vendedores. Os custos unitários variáveis 
de produção da máquina são de R$ 4.000. Além disso, a 
empresa incorre mensalmente em custos fixos de 
produção no valor de R$ 100.000 e de despesas fixas no 
valor de R$ 60.000. Assinale, a seguir, a margem de 
segurança da empresa no ano de 2018. 
A) 23,20%. 
B) 30,21%. 
C) 60,00%. 
D) 76,80%. 
E) 93,60%. 
 

Questão 43 
Sabe-se que uma determinada fábrica produz três tipos de 
barcos. O setor administrativo contratou um vigilante para 
garantir a segurança dessa fábrica. Considerando a 
situação hipotética, assinale, a seguir, a classificação 
contábil do salário do vigilante. 
A) Custo direto e fixo. 
B) Custo indireto e fixo. 
C) Despesa direta e fixa. 
D) Custo direto e variável. 
E) Despesa indireta e variável. 
 

Questão 44 
A Lei Complementar nº 155/16 trouxe várias alterações no 
regramento do regime de tributação do Simples Nacional. 
Dentre estas mudanças, o art. 3º foi alterado, de forma que 
o limite máximo de receita bruta anual para que empresas 
de pequeno porte possam participar do Simples Nacional 
passou a ser de: 
A) R$ 180.000,00.  
B) R$ 1.800.000,00.  
C) R$ 3.600.000,00.  
D) R$ 4.800.000,00.  
E) R$ 78.000.000,00.  

Questão 45 
A legislação fiscal prevê as hipóteses nas quais “o imposto 
sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do 
ano-calendário, será determinado com base nos critérios 
do lucro arbitrado”. Sobre o lucro arbitrado, é correto 
afirmar que: 
A) É a base de cálculo para a apresentação da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) devida por 
sociedades de advogados. 

B) Seu cálculo é similar ao da apuração do lucro real, sem 
que, no entanto, sejam permitidas as deduções com as 
provisões com créditos de liquidação duvidosa. 

C) Trata-se de uma forma de calcular o imposto de renda 
devido pelas entidades sujeitas ao regime monofásico de 
cálculo das contribuições destinadas ao PIS e COFINS. 

D) É uma forma de apuração dos tributos sobre o lucro que 
deve ser obrigatoriamente utilizada por subsidiárias 
brasileiras de empresas, cujo controlador se localiza no 
exterior. 

E) Refere-se a uma forma de apuração da base de cálculo 
dos tributos sobre o lucro que se aplica na hipótese do 
contribuinte deixar de cumprir as obrigações acessórias 
relativas à determinação do lucro real ou presumido. 

 

Questão 46 
O art. 195 da Constituição Federal disciplina o 
financiamento da seguridade social. Assinale o tributo 
relacionado a seguir que se destina, especificamente, a 
financiar a seguridade social, nos termos do art. 195 
suprarreferido. 
A) Imposto sobre grandes fortunas. 
B) Contribuição social sobre o lucro. 
C) Imposto sobre a propriedade territorial rural. 
D) Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
E) Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 

(CIDE – Combustíveis). 
 

Questão 47 
A legislação prevê diversos impeditivos para que as 
empresas possam ser tributadas pelo Simples Nacional. Em 
decorrência dessa vedação legal, não poderão recolher os 
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte, cujas 
atividades sejam, EXCETO: 
A) De loteamento e de incorporação de imóveis. 
B) De produção ou venda no atacado de refrigerantes. 
C) De prestação de serviço de centro de formação de 

condutores. 
D) De importação ou fabricação de automóveis e 

motocicletas. 
E) Geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora 

de energia elétrica. 
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Questão 48 
A Lei nº 4320/64 prevê a existência de créditos adicionais, 
que correspondem às autorizações de despesas não 
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento. No caso de uma despesa que tenha sido 
incorrida em função de uma calamidade pública, qual será 
a classificação desse crédito adicional? 
A) Especial. 
B) Ordinário. 
C) Suplementar. 
D) Extraordinário 
E) Restos a Pagar. 
 

Questão 49 
O ISS é regido pela Lei Complementar nº 116/2003. Nos 
termos da legislação de regência do ISS, o imposto recai 
sobre todas as prestações de serviço a seguir relacionadas, 
EXCETO: 
A) Telecomunicação. 
B) Fornecimento de mão de obra. 
C) Organização de festas e recepções. 
D) Transporte coletivo municipal rodoviário. 
E) Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 
 

Questão 50 
A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, prevê que os valores dos 
contratos de terceirização de mão de obra que se referem 
à substituição de servidores e empregados públicos 
deverão ser classificados como:  
A) Custeio técnico. 
B) Contribuições parafiscais. 
C) Despesas administrativas. 
D) Outras despesas de pessoal. 
E) Custo substitutivo de mão de obra. 
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ð 

TEMA DE REDAÇÃO 

 
Transporte marítimo é ‘espinha dorsal’ da economia global, diz ONU em data especial 

 

“Todas as pessoas no mundo se beneficiam desse transporte, mas poucas percebem isso. Nós enviamos alimentos, 
tecnologia, medicamentos e memórias. Como a população mundial continua crescendo, especialmente nos países em 
desenvolvimento, o transporte marítimo eficiente e de baixo custo tem um papel essencial no crescimento e desenvolvimento 
sustentável’’, disse o secretário-geral da ONU em mensagem para o Dia Marítimo Mundial. 

(Disponível em: https://nacoesunidas.org/transporte-maritimo-e-espinha-dorsal-da-economia-global-diz-onu-em-data-especial/.) 

 
Dentre os meios de transportes, o mais antigo é o transporte marítimo, pois é utilizado desde a Antiguidade. No entanto, 

seu incremento aconteceu efetivamente após o término da Primeira Grande Guerra, resultado de grandes inovações no campo 
tecnológico, as quais resultaram em significativas evoluções. Dentre as mudanças, podemos destacar a melhora em relação à 
capacidade de carga a ser transportada nos navios, além da criação de embarcações específicas, especializadas no transporte 
de um determinado tipo de carga.  

No mundo, cerca de 70% de todas as mercadorias que circulam são transportadas por meio de transporte marítimo. Tal 
fato é resultado da gigantesca capacidade de transporte de carga dos navios.  

Na atualidade, os portos de maior destaque possuem uma moderna e grande infraestrutura, que envolve maquinários e 
centros de armazenagem. 

(Publicado por: Wagner de Cerqueira e Francisco em Meios de Transporte.  
Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/transporte-maritimo.htm.) 

 
Um dos modais mais importantes para a indústria e a logística no Brasil, o transporte marítimo ainda não tem todo o seu 

potencial devidamente utilizado. Sua importância está diretamente ligada a intermodalidade, à geração de novos empregos, 
ao aumento na movimentação de cargas no país e ao fortalecimento do setor de logística no mercado nacional. Apesar de todas 
as dificuldades que enfrenta – com portos ainda inadequados, burocracia e altas tarifas, para citar apenas algumas – o setor 
movimenta mais de 350 milhões de toneladas ao ano. Fica fácil imaginar o quanto este número pode melhorar se houver uma 
preocupação e um trabalho efetivos para alterar este quadro. 

(Disponível em: https://civilizacaoengenheira.wordpress.com/2018/04/16/a-importancia-do-transporte-maritimo-no-brasil/.) 
 

Com base nos textos motivadores, escreva um texto dissertativo-argumentativo tendo como tema: 
 

“A importância do transporte marítimo para a economia brasileira e global”. 
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CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 
 

CARGO: ANALISTA PORTUÁRIO – CONTABILIDADE (T) 
 

ð 

REDAÇÃO 
 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 

 



 



 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para os cargos 

de Nível Superior (exceto para Analista Portuário – Direito), Nível Médio e Médio Técnico; e de 5 (cinco) horas de 

duração somente para o emprego de Analista Portuário – Direito (Nível Superior). Esse período abrange a assinatura 

e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha e 1 (uma) redação, exceto para o emprego 

de Analista Portuário – Direito, para o qual será constituída a elaboração de 1 (uma) peça processual. 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 que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, 

ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (prova objetiva) e o Caderno/Folha de Textos Definitivos (prova discursiva) devidamente assinados no local 

indicado. 

6. 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. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h do dia subsequente ao da 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 com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 

correspondente ao Concurso Público. 


