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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Nós e os aparelhos: sobre hábitos e prazeres na era da 

automação humana 
 

A máquina de fotografar mudou a história do olhar 
humano. Na sequência, o cinema nos ensinou a ver o mundo 
de um modo diferente. A televisão concentrou nosso olhar 
dentro da pequena tela doméstica, uma espécie de prisão 
para os espíritos mais inquietos, um conforto visual para 
outros menos preocupados. O computador ajudou a concentrar 
nossos corpos diante de uma tela com possibilidades infinitas, 
ou aparentemente infinitas. Os tablets hipnotizaram muita 
gente com a novidade do touchpower. Finalmente, os 
telefones celulares concentraram todas essas possibilidades 
facilitando tanto a relação com o mundo visual quanto com 
o virtual que, também por isso, passaram a valer como um 
órgão do corpo humano. 

Isso é provado empiricamente no momento em que 
alguém perde um celular. É como se esse alguém perdesse 
o órgão físico que lhe permite conexão com o mundo. Se 
alguém ainda especula sobre o “sexto sentido”, o celular é o 
mais forte candidato a ocupar o lugar desse saber além dos 
sentidos corporais clássicos. 

Os aparatos técnicos controlam nossa relação com o 
mundo visual há muito tempo. Poderíamos contar a história 
do olho através das tecnologias. E desde que o virtual surgiu, 
esses aparelhos que conjugam todas essas possibilidades 
controlam o todo de nossas percepções. Até aí nada demais. 
Já sabemos disso, muitos livros já foram escritos sobre. Eu 
mesma sou autora de alguns, tais como “Olho de vidro” e 
“Sociedade fissurada”, que discutem diversos aspectos 
desde questões ético-políticas da percepção até vícios 
cultivados massivamente. 

Já sabemos disso. E, agora? Se sabemos, por que não 
mudamos aquilo que já conhecemos e aprendemos a criticar 
tão bem? Essa não é uma pergunta retórica, feita apenas por 
fazer. É uma pergunta que, levada a sério, nos confronta 
com nossos próprios limites. Ora, não mudamos nossa 
relação com esses objetos porque eles criam hábitos. E não 
há nada mais forte em nossas vidas do que nossos hábitos. 
Os hábitos nos dão segurança e senso de pertencimento, o 
conforto do que é conhecido para nós. 

O que chamamos de consumismo é, na verdade, um 
hábito. Não abandonamos os mais diversos produtos que 
nos fazem mal ou que fazem mal à natureza ou a alguém, 
não deixamos de lado o cigarro, as comidas industrializadas, 
o carro ou o sedentarismo porque eles têm a força do 
hábito. Os hábitos nos dão prazer porque poupam nosso 
empenho e esforço em uma sociedade que já exige muito de 
nossos corpos. 

Mas os hábitos implicam também o nexo entre o corpo 

e a mente. E quando entram em cena os esforços mentais, 
tudo o que queremos é ser poupados. Somos devotos do 
deus da inércia. O celular vem a ser uma parte do ritual 
desse culto, pois nos poupa empenho e esforço. E nos dá a 

sensação de potencialidades abertas. Ele é o melhor 
exemplo de pequena potencialidade literalmente ao alcance 
da mão que nos livra de muitos desempenhos que seriam 
sofríveis se tivéssemos que nos esforçar por eles a todo 
momento. Estamos vendo tudo, toda informação em 
potencial, todos os nexos em potencial, todos os contatos 
possíveis, o tempo todo e, além de tudo, tudo tão efêmero 
e superficial. Nos regozijamos com a superficialidade 
porque, de fato, interpretamos que ela é o que tem que ser. 
Somos signatários dessa vida instantânea, imediata, sem 
densidade. Nos habituamos à superfície porque não 
conhecemos nada melhor do que ela. 

A sensação de facilidade é da ordem da compensação. 
E é algo como felicidade o que sentimos em dobro quando 
recebemos algo que nos parece ser “grátis”. O prazer do 
grátis é o prazer infantil da criança com um brinquedo 
recebido de surpresa pelo qual não precisou se empenhar. 
Daí o prazer dos presentes e a alegria do que parece milagre. 

O que é grátis é interpretado como o que não tem preço. 
Por isso, também as redes sociais crescem e aparecem. Elas 
dão muitas sensações, boas ou más, não importa. As próprias 
sensações, sem ter que pagar nada, são como dádivas.  As 
redes sociais trabalham para produzir a sensação de que tudo 

ficou mais fácil, de que temos potencialidades no mundo 
social e de que, portanto, podemos ser felizes, ou já somos 
felizes pelo simples fato de estarmos nas redes. Além de 
tudo, essas redes são grátis. O Instagram é um grande 
exemplo da felicidade pela facilidade com que se pode usá-
lo e com que se pode compreender seu conteúdo sem 
precisar ler quase nada. A compreensão de uma imagem 
simples que não exige nenhum esforço, nem mesmo o de 
prestar atenção, produz uma estranha sensação de 
compensação, de felicidade e logo se torna um hábito. Não 
há hábito que não facilite ou dê a impressão de que facilitou 
a vida. 

(Marcia Tiburi. 17 de abril de 2019. Disponível em: 
https://revistacult.uol.com.br/home/nos-e-os-aparelhos-sobre-habitos-

e-prazeres-na-era-da-automacao-humana/. Adaptado.) 

 
Questão 01 
Considerando o contexto, o uso da expressão “o cinema 
nos ensinou a ver o mundo de um modo diferente.” (1º§) 
permite compreender que: 
A) O hábito de frequentar cinemas possui caráter determinante 

para que a visão de mundo de um determinado grupo social 
seja modificada. 

B) A invenção do cinema e, consequentemente, sua 
receptividade promoveram possiblidades de uma visão 
diferente do mundo. 

C) A visão tendenciosa e maniqueísta produzida pela 
indústria do cinema pode ser facilmente reconhecida, de 
forma crítica, em cada uma de suas produções. 

D) A visão de mundo de modo geral está atrelada à visão 
difundida pela arte cinematográfica a partir de sua 

invenção e introdução no cotidiano da sociedade. 
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Questão 02 
No texto, é possível identificar, principalmente, uma crítica 
ao(s) 
A) consentimento do controle de percepções humanas 

resultando em hábitos viciosos. 
B) surgimento de novas tecnologias que garantem facilidades 

às ações diariamente necessárias. 

C) hábitos tradicionais da sociedade que promovem segurança, 
mas ao mesmo tempo comodismo. 

D) consumismo de aparelhos tecnológicos em geral em 
detrimento de um consumo consciente e necessário. 

 
Questão 03 
Sem alteração da correção concernente aos sentidos e da 
sujeição às normas gramaticais, o primeiro período do 
texto poderia ser reescrito da seguinte maneira: 
A) A máquina de fotografar mudou a história do olhar do ser 

humano. 
B) A mudança da história do olhar humano pode ser 

mudada pela máquina de fotografar. 
C) A máquina de fotografar pode alterar o que se conhece 

acerca da história sob o olhar humano. 
D) Sobre à mudança da história do olhar do ser humano, 

pode-se afirmar que a máquina de fotografar foi 
fundamental. 

 

Questão 04 
As figuras de linguagem são um recurso utilizado em vários 
tipos textuais e podem apresentar um novo sentido para 
uma palavra de acordo com o contexto, entre outros. No 
trecho destacado em “Na sequência, o cinema nos ensinou 
a ver o mundo de um modo diferente. A televisão 
concentrou nosso olhar dentro da pequena tela doméstica, 
uma espécie de prisão para os espíritos mais inquietos, um 
conforto visual para outros menos preocupados.” (1º§) 
pode-se afirmar que ocorre: 
A) A compreensão do oposto daquilo que se declara. 
B) Transposição para o enunciado de uma negação seguida 

de afirmação. 
C) Uma relação entre dois enunciados que expressam 

conteúdos opostos. 
D) O emprego da ambiguidade, atribuindo ao trecho uma 

expressão de aspecto pejorativo. 

 
Questão 05 
“Os hábitos nos dão prazer porque poupam nosso empenho 
e esforço em uma sociedade que já exige muito de nossos 
corpos.” (5º§) No período anterior pode-se reconhecer a 
presença de: 

A) Emprego do aposto explicativo. 
B) Oração subordinada adverbial condicional. 
C) Termo com função de agente da voz passiva. 
D) Pronome relativo com função sintática de sujeito da 

oração. 
 
 

Questão 06 
De acordo com as ideias e informações trazidas ao texto, 
analise as assertivas a seguir. 
I. Dizer que o consumismo pode ser considerado um hábito 

é, na verdade, uma falácia. 
II. A superficialidade e o imediatismo são características do 

comportamento social do presente século. 
III. O empenho e o esforço são elementos que se tornaram 

dissociados do prazer, antes, elementos que demonstram 
características contrárias aos citados é que se tornam 
responsáveis pela felicidade. 

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s) 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 07 
De acordo com as relações sintáticas estabelecidas nas 
orações e períodos, pode-se afirmar que em “O que 
chamamos de consumismo é, na verdade, um hábito.” (5º§): 
A) Há três sujeitos classificados como simples, apenas com 

núcleos diferentes. 
B) No trecho “o que chamamos”, o sujeito pode ser classificado 

como desinencial contribuindo para a coesão textual. 
C) O predicativo do objeto “um hábito” pode ser considerado 

um acréscimo necessário ao entendimento do enunciado. 
D) O sujeito que se apresenta é indeterminado, escolha 

intencional da autora de acordo com o objetivo do 
discurso. 

 

Questão 08 
Em “É como se esse alguém perdesse o órgão físico que lhe 
permite conexão com o mundo.” (2º§), pode-se indicar a 
expressão, respectivamente, de: 
A) Projeção e negação. 
B) Comparação e hipótese. 
C) Acréscimo e consequência. 
D) Proporcionalidade e condição. 
 

Questão 09 
Alguns vocábulos ou expressões são empregados(as) com 
o objetivo de retomar elementos já introduzidos no texto, 
contribuindo, assim, para a coesão e a coerência textuais. 
Dentre os vocábulos e trechos/expressões destacados(as) 
a seguir, NÃO está correta a relação indicada e descrita 
anteriormente. 
A) “por isso” (1º§) / referência ao valor atribuído ao celular 

como órgão do corpo humano. 
B) “esse alguém” (2º§) / referência a uma pessoa cuja única 

identificação é de que perdeu um celular. 
C) “Isso é provado” (2º§) / referência ao resultado da 

facilitação da relação com o mundo visual e virtual. 
D) “essas possibilidades” (1º§) / referência ao que pôde ser 

proporcionado por aparelhos de tecnologia descritos 
anteriormente no parágrafo. 
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Questão 10 
A autora cita, no texto, vários hábitos que não são 
abandonados mesmo diante da consciência dos resultados 
gerados por eles. Analise a charge considerando todos os 
elementos que a constituem e assinale a afirmativa correta 
de acordo com o que foi apresentado no texto “Nós e os 
aparelhos: sobre hábitos e prazeres na era da automação 
humana”. 

 

 
 

A) A charge confirma e reflete exatamente o exposto pela 
autora. 

B) A charge faz uma crítica diante do motivo que leva o 
personagem a abandonar um hábito prejudicial. 

C) Os hábitos prejudiciais à saúde são abandonados pelo 
fato de que a campanha contra o cigarro é veiculada por 
órgãos públicos. 

D) A atitude da personagem com relação ao cigarro, 
mediante a informação da embalagem do produto, gera 
a perda da credibilidade do discurso da autora acerca do 
assunto. 

 

Questão 11 
Sobre o Sistema Operacional, conjunto de softwares que 
gerenciam recursos, processadores, armazenamento, 
dispositivos de entrada e saída e dados de um 
microcomputador e seus periféricos, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. O Sistema Linux tem sua origem no Unix, um sistema 

operacional multitarefa e multiusuário. 
II. Nenhuma versão do Sistema Operacional Linux possui 

interface gráfica. 
III. O Sistema Monotarefa permite que todos os recursos do 

sistema fiquem dedicados a uma única tarefa. 
IV. No Sistema de Tempo Real, o tempo de execução das 

tarefas não é crítico. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.  
B) I e IV.  
C) III e IV.  
D) I, II e IV.  
 
 
 
 
 

Questão 12 
Memórias são dispositivos capazes de armazenar 
informações em formato digital, utilizando unidades binárias 
denominadas bits. As memórias DDR SDRAM ou Double-
Data-Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory 
possuem uma largura de banda maior que a da SDRAM 
comum, por transferir dados tanto na borda de subida 
quanto na borda de descida do sinal de clock. Assinale, a 
seguir, a frequência nominal (clock) de uma memória DDR3- 
1066.  
A) 100 MHz.   
B) 133 MHz. 
C) 166 MHz. 
D) 200 MHz. 
 

Questão 13 
Atalhos auxiliam, consideravelmente, na utilização do sistema 
operacional, pois tornam mais produtivas as atividades 
poupando tempo do usuário. 

 

 
 

Assinale a função executada ao pressionar as duas teclas 
representadas pela imagem, utilizando o processador de 
texto MS-Word. 
A) Salva o arquivo. 
B) Fecha todos os arquivos. 
C) Desfaz uma ação no documento. 
D) Abre um novo arquivo em branco. 
 

Questão 14 
Banco de Dados são conjuntos de dados relacionados e 
acessíveis. Seu objetivo é registrar e guardar informações 
importantes que poderão ser acessadas quando necessário. 
NÃO se refere à característica de um Banco de Dados (BD): 
A) Podem ser centralizados ou distribuídos. 
B) Transação é a sequência de operações em um SGBD. 
C) Há controle de redundância evitando duplicidade de dados. 
D) A consistência é a capacidade dos dados que representam 

o estado do BD continuarem a existir após o término da 
execução das transações que ocasionam as mudanças de 
estado. 
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Questão 15 
Observe a tabela apresentada. 
 

 
 

É correto afirmar que o valor evidenciado em A5 após a 
execução da expressão =SOMASE(A1:A3;">3";B1:B3) é: 
A) 3. 
B) 4. 

C) 7. 
D) 11. 

 
Questão 16 
Dizer que não é verdade que se Pedro é filho único, então 
seu pai não possui outro filho e sua mãe não possui outro 
filho, é logicamente equivalente a dizer verdadeiramente 
que: 
A) Pedro é filho único e seu pai possui outro filho ou sua mãe 

possui outro filho. 
B) Pedro não é filho único e seu pai possui outro filho e sua 

mãe possui outro filho. 
C) Pedro não é filho único e seu pai possui outro filho ou sua 

mãe possui outro filho. 
D) Se Pedro é filho único, então seu pai não possui outro 

filho e sua mãe não possui outro filho. 
 

Questão 17 
Considere os pontos A(3, 3), B(5, 5) e C(8, 2) no plano 
cartesiano e o triângulo formado por eles. É correto afirmar 
que a área desse triângulo, em unidades de área, é: 
A) 6. 
B) 9. 
C) 12. 
D) 18. 
 

Questão 18 
Observe a sequência numérica: 4, 3, 2, 1, 1,

....,...,
16
1,

81
1,

8
1,

27
1,

4
1,

9
1,

2
1,

3
1  Segundo a lógica de 

desenvolvimento dessa sequência, a soma dos dois 
próximos termos é: 

A) .
97
2  

B) .
275

2  

C) .
7776
275  

D) .
7776
257  

 
 

Questão 19 
Utilizando o alfabeto latino podemos formar senhas de três 
letras distintas, como, por exemplo, ABE, WFM, UKT,.... De 
todas as senhas formadas, sorteando uma delas, ao acaso, 
a probabilidade de que seja sorteada uma senha iniciada 
por vogal é, aproximadamente: 
A) 10%. 
B) 13%. 
C) 16%. 
D) 19%. 
 

Questão 20 
As funções f(x) = 3x2 – 2x + 4 e g(x) = x + 4 interceptam-se 

nos pontos A(xA, yA) e B(xB, yB). A soma das coordenadas de 

A e B, ou seja, xA + yA + xB + yB, é: 
A) 8. 
B) 10. 
C) 12. 
D) 14. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21 
O Protocolo de Intenções do Consórcio Público AGIR é o 
documento: 
A) Que estabelece que o consórcio público somente pode se 

constituir na forma de pessoa jurídica de direito privado.  
B) Que estabelece, dentre outros pontos, a denominação, a 

finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio 
público. 

C) Firmado, após a celebração do consórcio público, para 
determinar as obrigações assumidas pelos entes 
consorciados.  

D) Firmado, após a celebração do consórcio público, para 
determinar o rateio das despesas entre os entes 
consorciados. 

 

Questão 22 
Determinado Município recusou fé a documento público 
expedido por outro ente da federação. Nesta hipótese, o 
Município 
A) agiu nos limites do seu poder federativo. 
B) agiu nos limites do seu poder discricionário. 
C) contrariou norma infraconstitucional, apenas. 
D) contrariou dispositivo expresso da Constituição Federal. 
 

Questão 23 
A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público, 
conforme prevê a legislação, dependerá de:  
A) Protocolo de Intenções, ratificado mediante lei por todos 

os entes consorciados. 
B) Contrato de Rescisão, ratificado mediante decreto por 

todos os entes consorciados. 
C) Acordo aprovado pelos Prefeitos dos entes consorciados, 

ratificado pela assembleia geral. 
D) Instrumento aprovado pela assembleia geral, ratificado 

mediante lei por todos os entes consorciados. 
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Questão 24  
Nos termos da Constituição Federal, a fiscalização do 
Município que integra um consórcio público é exercida, 
dentre outros:  
A) Pelo Poder Executivo, mediante controle externo. 
B) Pelo Poder Legislativo, mediante controle interno. 
C) Pela Câmara Municipal, mediante controle externo. 
D) Pela Assembleia Legislativa, mediante controle político. 
 

Questão 25 
A Constituição Federal permite, ao Município que compõe 
consórcio público, legislar sobre:  
A) Água e energia. 
B) Desapropriação. 
C) Trânsito e transporte. 
D) Assuntos de interesse local. 
 

Questão 26  
Nos termos da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, entende-se por:  
A) Área contaminada: local onde há contaminação causada 

pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer 
substâncias ou resíduos, cujos responsáveis não sejam 
identificáveis ou individualizáveis. 

B) Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre 
o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores 
ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto. 

C) Padrões sustentáveis de produção e consumo:  processo 
de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou 
novos produtos.  

D) Gerenciamento de resíduos sólidos:  instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por 
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos. 

 

Questão 27  
Nos termos da Lei nº 12.305/2010, a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por 
objetivo: 
A) Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e 

o consumo de produtos de qualquer natureza. 
B) Obrigar a utilização de insumos de menor agressividade 

ao meio ambiente e de maior sustentabilidade. 
C) Eliminar a geração de resíduos sólidos, o desperdício de 

materiais, a poluição e os danos ambientais provenientes 
do mercado. 

D) Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, 
direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras 
cadeias produtivas. 

 
 

Questão 28  
A Lei que dispõe sobre a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana define como infraestrutura de mobilidade urbana, 
EXCETO: 
A) Sinalização viária e de trânsito. 
B) Terminais, estações e demais conexões. 
C) Vias públicas, excluídas as metroferrovias. 
D) Pontos para embarque e desembarque de passageiros e 

cargas. 
 

Questão 29  
A Lei de Licitações estabelece que o limite de dispensa para 
contratação de serviços de baixo valor pelos consórcios 
públicos é de: 
A) 10% do valor estimado para a modalidade convite. 
B) 20% do valor estimado para a modalidade convite. 
C) 20% do valor estimado para a modalidade tomada de 

preços. 
D) 10% do valor estimado para a modalidade tomada de 

preços. 
 

Questão 30  
A Lei nº 11.079/04 dispõe que a parceria público-privada é 
o contrato administrativo de concessão de serviços na 
modalidade: 
A) Comum ou especial. 
B) Patrocinada ou administrativa. 
C) Consorciada ou não-consorciada. 
D) Precedida de obras ou não-precedida de obras. 
 

Questão 31 
O Pregão, uma modalidade de licitação instituída pela Lei nº 
10.520/2002, é regulamentado pelos Decretos nº 3.555/2000 
e nº 5.450/2005, sendo utilizado para aquisição de bens e 
serviços comuns. Considere que um determinado município 
irá adquirir para todas as suas repartições os seguintes itens 
de papelaria: lápis, borrachas e canetas. Considerando que 
não haverá valor mínimo ou máximo estipulado e a única 
exigência é que os concorrentes estejam presentes no dia e 
local do certame, qual modalidade de licitação deverá ser 
adotada? 
A) Leilão. 
B) Concurso. 
C) Pregão Eletrônico. 
D) Pregão Presencial. 
 

Questão 32 
Conforme a NBC TSP 08 – Ativo Intangível, “12. alguns 
ativos intangíveis são definidos como patrimônio cultural 
intangível devido a sua relevância cultural, ambiental ou 
histórica”. Constitui-se em patrimônio cultural intangível: 
A) Sítios arqueológicos. 
B) Áreas de conservação. 
C) Monumentos e edificações. 
D) Gravações de eventos históricos. 
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Questão 33 
A Lei nº 10.520/2010 institui a modalidade de licitação 
denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços, 
comuns, no âmbito da União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal.             (ARAÚJO, 2006.)  
 

De acordo com a Lei nº 10.520/2010, é correto afirmar que 
são considerados bens e serviços comuns aqueles: 
A) Bens que não façam parte do patrimônio estatal. 
B) Serviços que possam ser desempenhados sem técnica 

específica. 
C) Bens e serviços que possam ser desempenhados por 

qualquer pessoa. 
D) Bens e serviços cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. 

 

Questão 34 
O Pregão foi criado como modalidade de licitação, a ser 
utilizada exclusivamente pela União, pela Medida Provisória 
nº 2.026/2000. Em 2002, essa Medida Provisória foi 
convertida na Lei nº 10.520, que ampliou o uso do Pregão 
aos outros entes federativos.              (DINIZ, 2006.) 
 

Segundo disposto na referida Lei nº 10.520/2002, no 
Pregão é vedada a exigência de EXCETO: 
A) Garantia de proposta. 
B) Pagamento de taxas e emolumentos de qualquer natureza. 
C) Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para 

participação no certame. 
D) Cumprimento do prazo de validade das propostas de 60 

dias, se outro não estiver fixado no edital. 
 

Questão 35 
A licitação tem por objetivo uma dupla perspectiva: de um 
lado, pretende-se que os entes governamentais realizem a 
contratação mais vantajosa, e de outro, garante aos 
administrados a possibilidade de participarem dos negócios 
que a Administração deseja realizar com os particulares. 

(VASCONCELOS, 2013.) 
 

Conforme a legislação que disciplina a licitação no Brasil, é 
correto afirmar que a licitação destina-se: 
A) Somente à compra de bens, cujo valor comercial seja 

igual ou superior a R$ 15.000,00. 
B) Única e exclusivamente à venda de bens imóveis pelo 

Estado, sem observar o interesse público. 
C) Apenas à compra de bens e serviços comuns, observando 

sua aplicação somente em âmbito federal. 
D) A garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável.  

 
 
 
 
 
 

Questão 36 
A Lei nº 8.666/93 regulamenta cinco modalidades de 
licitação. Conforme o art. 22, são consideradas modalidades 
de licitação: 
I. Concorrência; 
II. Tomada de preços; 
III. Convite; 
IV. Concurso; e, 
V. Leilão. 
Sobre a modalidade de licitação Tomada de Preços, de 
acordo com o disposto na Lei nº 8.666/93, é correto afirmar 
que: 
A) O prazo mínimo até o recebimento das propostas é de 30 

dias para Tomada de Preços, quando a licitação for, 
apenas, do tipo “melhor técnica”. 

B) É a modalidade por meio da qual se escolhe o melhor 
trabalho artístico, técnico ou científico, mediante 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. 

C) É a modalidade entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto. 

D) É a modalidade entre interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

 

Questão 37 
O Decreto nº 9.580/2018, que aprova o Regulamento 
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, dispõe, 
em seu art. 154, que “o ganho de capital decorrente da 
alienação de bens ou direitos e da liquidação ou do resgate 
de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física, 
adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira, será 
apurado em conformidade com o disposto neste artigo, 
mantidas as demais normas da legislação em vigor”. 
Considere os seguintes dados sobre a alienação de imóvel 
residencial: 

 Data de aquisição: 02/01/2015. 

 Valor de aquisição: 400.000,00. 

 Data da alienação à vista a terceiros: 10/12/2018. 

 Valor da alienação à vista a terceiros: 500.000,00. 

 Custo de corretagem: 20.000,00. 

 Aplicação parcial do valor da alienação para aquisição de 
imóvel residencial no Brasil no prazo de 180 dias: 
300.000,00. 

 Valor da redução conforme Lei nº 11.196/2005 – FR2: 
12.351,85. 

 Não houver edificações, ampliações ou reformas. 
Considerando somente os dados apresentados, qual é o 
valor do Imposto de Renda devido sobre o Ganho de 
Capital? 
A) R$ 3.805,21. 
B) R$ 4.058,88. 
C) R$ 4.800,00. 
D) R$ 5.258,89. 
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Questão 38 
A Lei nº 8.666/93 prescreve cinco modalidades de licitação, 
que representam diferentes espécies de certame e, 
também, as especificidades de cada uma delas. Analise o 
disposto no referido instituto legal. “Ressalvados os casos 
de inexigibilidade de licitação, os contratos para a 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a 
realização de _________________, com estipulação prévia 
de prêmio ou remuneração.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Concurso 
B) Concorrência 
C) Pregão Eletrônico 
D) Tomada de Preços 
 

Questão 39 
A Constituição Federal do Brasil dispõe sobre o limite total 
da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 
subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, tendo como base de cálculo a receita tributária 
ampliada (somatório da receita tributária municipal e das 
transferências previstas constitucionalmente). São corretos 
os critérios e percentuais estabelecidos a seguir, EXCETO: 
A) 7% para municípios com população de até cem mil 

habitantes. 
B) 6% para municípios com população entre cem mil e 

trezentos mil habitantes. 
C) 5% para municípios com população entre trezentos mil e 

um e quinhentos mil habitantes.   
D) 4% para municípios com população entre quinhentos mil 

e um e oito milhões de habitantes. 
 

Questão 40 
A expressão “contratos da Administração” é o gênero que 
comporta todo e qualquer ajuste bilateral celebrado pela 
Administração Pública, sendo duas as espécies de contratos 
da Administração: contratos administrativos e contratos 
privados da administração pública. 

(OLIVEIRA, 2015, p. 208.)  
 

De acordo com tal entendimento doutrinário, é correto 
afirmar que os contratos administrativos são: 
A) Acordos unilaterais entre o Estado e empresas 

particulares para execução de obras públicas.  
B) Consórcios entre a Administração Pública Estadual e 

Municipal para execução de serviços de segurança 
púbica. 

C) Convênios entre a Administração Pública Federal e 
empresas de grande porte para realização de serviços 
privados de interesse público. 

D) Ajustes celebrados entre a Administração Pública e o 
particular, regidos predominantemente pelo direito 
público, para execução de atividade de interesse público. 

 
 
 
 

Questão 41 
De acordo com Oliveira (2017), os bens públicos são 
classificados, segundo o critério da titularidade, em 
federais, estaduais, distritais, municipais; e, conforme o 
critério da afetação pública em bens de uso comum do 
povo, bens de uso especial e bens dominicais. Considerando 
o critério de afetação dos bens públicos, é INCORRETO 
afirmar que os bens: 
A) De uso comum do povo possuem destinação pública, ou 

seja, se destinam à coletividade em geral, como, por 
exemplo, rios, mares, ruas e praças. 

B) Dominicais são aqueles afetados, podendo ser usados 
tanto pela coletividade quanto para prestação de serviços 
públicos, como, por exemplo, as escolas públicas. 

C) De uso especial são aqueles afetados aos serviços 
administrativos e aos serviços públicos, como, por 
exemplo, as repartições públicas do Poder Executivo. 

D) De uso comum poderão ter definidos pela legislação, 
restrições e condicionantes ao seu uso, para melhor 
satisfação do interesse público e sobre seu caráter 
gratuito ou oneroso. 

 

Questão 42 
A Lei nº 10.028/2000 dispõe, em seu art. 2º, sobre a 
inclusão dos Crimes Contra as Finanças Públicas no 
Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro. De 
acordo com os artigos incluídos pela referida Lei, é correto 
afirmar que é considerado crime contra as finanças públicas: 
A) Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, 

interno ou externo, sem prévia autorização legislativa. 
B) Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de 

despesa que tenha sido previamente empenhada. 
C) Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, 

quando o montante da dívida consolidada não ultrapassa 
o limite máximo previsto em Lei. 

D) Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, 
apenas em âmbito interno, sem observância de limite 
previsto em lei de competência da Câmara de Deputados. 

 

Questão 43 
A renúncia de receitas é conceituada por Nascimento (2012, 
p. 155) como “[...] instrumentos de que dispõe o Poder 
Público para promover o desenvolvimento da economia e 
possibilitar o incremento de empregos em determinada faixa 
do território onde são aplicados. Implicam redução do 
montante devido pelo contribuinte que ostenta a condição de 
beneficiário, mediante isenção, anistia, remissão e outras 
concessões permitidas legislativamente”. De acordo com a Lei 
nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, constituem-se 
em modalidades de renúncia de receitas, EXCETO: 
A) Anistia. 
B) Remissão. 
C) Isenção em caráter não geral. 
D) Alteração de alíquota que implique no aumento de 

impostos. 
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Questão 44 
Em relação à decadência de tributos, Diniz (2009, p. 427) 
ensina que “a decadência consiste na extinção de um 
direito pelo fato de não ter sido exercido no lapso temporal 
previsto para que fosse. Ou seja, é a perda do direito em si, 
por não ter sido exercido no período de tempo previsto em 
lei ou acordado entre as partes”. Considerando o Regulamento 
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado 
pelo Decreto nº 9.580/2018, é INCORRETO afirmar que o 
direito de constituir o crédito tributário extingue-se após 
decorrido o prazo de cinco anos, contados: 
A) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado. 
B) Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 

anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 

C) Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 
fiscal pelo protesto judicial ou ato judicial que se 
constitua em mora ou devedor. 

D) Da data de ocorrência do fato gerador, quando o sujeito 
passivo antecipar o pagamento do imposto sobre a 
renda, exceto se tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação. 

 

Questão 45 
A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, dispõe, em seu art. 17, sobre as despesas obrigatórias 
de caráter continuada. Em relação a tais despesas, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. As despesas obrigatórias de caráter continuado poderão 

ser criadas ou aumentadas por prazo determinado 
quando se destinam ao serviço da dívida e ao 
reajustamento de remuneração de pessoal. 

II. Despesa obrigatória de caráter continuado é a despesa 
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. 

III. Os atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória 
de caráter continuado deverão ser instruídos com a 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subsequentes. 

IV. Os atos que criarem ou aumentarem a despesa 
obrigatória de caráter continuado será acompanhado de 
comprovação de como a despesa criada ou aumentada 
afetará as metas de resultados fiscais previstas. 

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

Questão 46 
A NBC T 16.11 – Sistema de Informação do Sistema de Custos 
do Setor Público, dispõe que [...] “2. O SICSP registra, processa 
e evidencia os custos de bens e serviços e outros objetos de 
custos, produzidos e oferecidos à sociedade pela entidade 
pública”. Em relação à evidenciação das informações de 
custos, é INCORRETO afirmar que “a entidade pública deve 
evidenciar ou apresentar, em notas explicativas, os objetos de 
custos definidos previamente, demonstrando separadamente”: 
A) As cotas de distribuição dos custos indiretos, selecionadas 

de acordo com as características do objeto de custo. 
B) Os critérios de comparabilidade utilizados, tais como: 

custo-padrão, custo de oportunidade, custo estimado, 
custo histórico. 

C) Os principais critérios de mensuração e as eventuais 
mudanças de critérios que possam afetar a análise da 
comparabilidade da informação. 

D) O método de custeio adotado para apuração dos custos 
para os objetos de custos, tais como: custeio variável, 
custeio por absorção, custeio por atividades, custeio 
pleno. 

 

Questão 47 
Segundo a Lei nº 4.320/64, as subvenções correspondem às 
despesas referentes às transferências destinadas a cobrir 
despesas de custeio das entidades beneficiadas e 
classificam-se em subvenções sociais e subvenções 
econômicas. São consideradas subvenções econômicas:  
A) As dotações destinadas ao pagamento de bonificações a 

produtores de determinados gêneros ou materiais. 
B) As coberturas dos déficits de manutenção das empresas 

públicas, sendo estas de natureza autárquica ou não. 
C) As dotações para manutenção de serviços destinados a 

atender obras de conservação e adaptação de bens 
imóveis. 

D) As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os 
preços de mercado e os preços de revenda, pelo governo, 
de gêneros alimentícios e outros materiais. 

 

Questão 48 
A depreciação pode ser conceituada como um método 
sistemático de alocação de custos aos períodos que recebem 
os benefícios do ativo. 

(HENDRIKSEN, 1999.)  
 

Uma empresa apresentou as seguintes informações sobre 
uma máquina já totalmente depreciada: 

 Método de depreciação: método linear; 

 Vida útil: 10 anos; 

 Valor da depreciação anual: 3.300,00; e, 

 Valor residual correspondente: 12% de seu valor de aquisição. 
Considerando apenas as informações apresentadas, assinale 
o valor de aquisição dessa máquina. 
A) R$ 29.040,00. 
B) R$ 33.000,00. 
C) R$ 36.960,00. 
D) R$ 37.500,00. 
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Questão 49 
As variações patrimoniais são transações que resultam em 
alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor 
público e que afetam ou não o seu resultado. São denominadas 
variações patrimoniais e classificadas em quantitativas e 
qualitativas.  

(MCASP, 2012. Parte II.)  
 

Em relação às variações patrimoniais, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A aquisição de veículo, onde há a troca de uma 

obrigação a pagar por um bem, trata-se de um exemplo 
de variação patrimonial qualitativa. 

(     ) A contratação de operação de crédito, onde há a 
entrada de caixa em troca de uma obrigação, trata-se 
de um exemplo de variação patrimonial quantitativa. 

(     ) As variações patrimoniais qualitativas são aquelas em 
que ocorrem permutações de mesmo valor dos elementos 
do Patrimônio. 

(     ) As variações patrimoniais quantitativas são classificadas 
em aumentativas e diminutivas. 

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

 
Questão 50 
O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 
classifica as contas contábeis segundo a natureza das 
informações que evidenciam e se divide em 8 classes; 
analise-as. 
1. Ativo;  
2. Passivo e Patrimônio Líquido;  
3. Variações Patrimoniais Diminutivas;  
4. Variações Patrimoniais Aumentativas;  
5. Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento;  
6. Controles da Execução do Planejamento e Orçamento; 
7. Controles Devedores; e, 
8. Controles Credores. 
É correto afirmar que as quatro primeiras classes evidenciam 
informação de natureza: 
A) Patrimonial. 
B) De Resultado. 
C) Orçamentária. 
D) Típica de Controle. 
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, apenas para os cargos de nível superior, constituída de uma 
Redação. 

 A resposta à Prova Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 
transparente e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 

 Deverão ser observados o limite mínimo de 20 (vinte) e o limite máximo de 30 (tinta) linhas; a Prova Discursiva (Redação) 
terá o valor total de 10 (dez) pontos. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva (Redação) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 
haver texto, de manuscrever em letra ilegível, bem como no caso de identificação em local indevido. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (Redação) serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 4,00 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de 

desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente 

publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 6,00 

Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir: 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular.          

4. Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal.  

8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OS ERROS TEXTUAIS OBEDECERÃO AOS CRITÉRIOS A SEGUIR: 

Número de erros Pontuação 

nenhum 6,00 

de 1 a 3 5,00 

de 4 a 10 4,00 

de 11 a 15 3,00 

de 16 a 20 2,00 

de 21 a 30 1,00 

acima de 30 0,00 

 
OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

 

1. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, 

excetuando-se preposições, conjunções e artigos. 

2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Redação. 

 
 
 
 
 
 

Texto I 
 

População mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050, diz relatório da ONU 
 

A população mundial deve crescer em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, passando dos atuais 7,7 bilhões de 
indivíduos para 9,7 bilhões em 2050, de acordo com um novo relatório das Nações Unidas lançado nesta segunda-feira 
17/06/2019. 

O Perspectivas Mundiais de População 2019: Destaques, que é publicado pela Divisão de População do Departamento da 
ONU de Assuntos Econômicos e Sociais, oferece um abrangente panorama global de padrões e perspectivas demográficos. O 
estudo concluiu que a população mundial poderia alcançar o seu pico por volta do final do atual século, chegando a quase 11 
bilhões de pessoas em 2100. 

O relatório também confirmou que a população mundial está se tornando mais velha devido a uma expectativa de vida 
maior e a taxas de fertilidade descendentes. O documento aponta também que está crescendo o número de países que vivem 
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uma redução no tamanho da sua população. As mudanças resultantes no tamanho, composição e distribuição da população 
mundial têm consequências importantes para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), as metas 
globalmente acordadas para melhorar a prosperidade econômica e o bem-estar social ao mesmo tempo em que se protege o 
meio ambiente. 

(Disponível em: https://nacoesunidas.org/populacao-mundial-deve-chegar-a-97-bilhoes-de-pessoas-em-2050-diz-relatorio-da-onu/. Acesso em: 
05/09/2019.) 

 

Texto II 
 

 
 

(Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/.) 

Texto III 
 

Padrões de consumo global devem mudar para que o planeta sobreviva 
 

Para garantir a vida no planeta, é preciso repensar hábitos de consumo, desde o lixo que poderia ser aproveitado, até a 
real necessidade de algumas coisas. “O canudinho, por exemplo, para pessoas enfermas talvez se justifique. Mas não precisa 
dele para mexer uma caipirinha. É uma coisa que demanda mão de obra, energia, água, plástico e que se usa por segundos”, 
assinala. Uma lei distrital sancionada recentemente proíbe o uso de canudos e copos de plástico na capital do país. 

A especialista alerta que os padrões de consumo aumentam a sobrecarga do planeta. “Em 2000, o dia da sobrecarga da 
terra foi 15 de outubro. Este ano, será 1º de agosto. Passamos quase meio ano sobrecarregando o sistema”, destaca. Por isso, 
a necessidade de uma transição rápida. “Há pouco tempo de reação. No Brasil, o uso da terra é o principal responsável pelo 
aquecimento global. O padrão de consumo é o segundo. Para produzir um quilo de carne, são usados 15 mil litros de água”, 
explica. Apenas 10% do consumo de água são de uso direto e doméstico. Os 90% restantes estão nas coisas que se consome. 
 

(Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/03/04/internas_economia,740974/padroes-de-consumo-global-devem-
mudar-para-que-o-planeta-sobreviva.shtml. Acesso em: 05/09/2019.)  

 
Considerando os textos apresentados, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

Sustentabilidade social, mudanças e ações necessárias diante de uma nova realidade mundial. 
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CONCURSO PÚBLICO – AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 

CARGO: CONTADOR (M) 

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 de Aplicação, 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 para o turno da manhã e da tarde. 

Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas e para a Folha de Textos 

Definitivos. 

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 para os cargos de Nível Superior e Nível 

Médio. 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 e na Folha de Textos Definitivos, se for o caso, que lhe foram fornecidos 

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 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 

Resposta (Prova Objetiva) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), apenas para os cargos de Nível Superior, 

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 quaisquer informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de 

inscrição ou em qualquer meio. 

8. 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. 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.  

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 de Aplicação 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 (segunda-feira). 

- 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 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. 




