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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

Estilos da vida 
 

Você se lembra daqueles personagens de quadrinhos 
que são impiedosamente seguidos por uma nuvem preta, 
que é uma espécie de guarda-chuva ao contrário? Eles não 
têm para onde fugir: deslocam-se, mas a chuva os persegue, 
mesmo debaixo do teto de sua casa. 

Claro, no outro extremo do leque há pessoas que são 
seguidas por um sol esplendoroso, mesmo quando estão no 
escuro ou no meio de um desastre que deveria empalidecer 
a luz do dia (se ela tivesse vergonha na cara). 

Em suma, cada um de nós parece estar sempre numa 
condição meteorológica que lhe é própria e não depende 
nem da estação nem dos acontecimentos do momento. [...] 

Talvez sejamos um pouco mais livres para escolher o 
estilo da vida que levaremos, seja qual for nosso pano de 
fundo. 

Geralmente, por estilo DE vida, entende-se um modelo 
que a gente imita para construir uma identidade e propô-la 
aos olhos dos outros. Mas o estilo DA vida, que é o que me 
interessa hoje, é outra coisa: é a forma literária na qual cada 
um narra sua própria vida, para si mesmo e para os outros. 
Um exemplo. 

Acabo de ler (e continuarei relendo por um bom 
tempo) “The Book of Dreams” (o livro dos sonhos), de 
Federico Fellini (ed. Rizzoli). São mais de 400 páginas, em 
grande formato, que reproduzem fotograficamente os 
cadernos nos quais o diretor italiano registrou seus sonhos, 
em palavras e desenhos, de 1960 a 1968 e de 1973 a 1990 
(ele morreu em 1993). [...] 

Vários amigos que me viram ler o livro me perguntaram 
se, então, os sonhos de Fellini serviam de material para seus 
filmes. A questão não cabe. O que o livro revela é que, para 
Fellini, o sonho era, por assim dizer, o gênero literário no 
qual ele vivia (e portanto contava) sua vida – nos cadernos 
da mesa de cabeceira, nos filmes e no dia a dia. 

Cuidado. Fellini não especulava nem um pouco sobre, 
sei lá, a “precariedade” de nossa percepção, que pode 
confundir sonho com realidade. Ele nunca se perguntava se 
o que estava vivendo era sonho ou realidade, porque, para 
ele, o sonho era, propriamente, o estilo da realidade. 

Esse estilo era o que fazia com que seu olhar estivesse 
constantemente maravilhado ou atônito: graças a esse 
estilo, ele atravessava (e contava) a vida como “um mistério 
entre mistérios” (palavras dele). Pois bem, nós todos 
adotamos ou inventamos um estilo singular para a história 
de nossa vida – é o estilo graças ao qual nossa vida se 
transforma numa história. 

Cada um escolhe, provavelmente, o estilo narrativo 
que torna sua vida mais digna de ser vivida (e contada). Há 

estilos meditativos, investigativos, introspectivos, paranoicos 
ou, como no caso de Fellini, oníricos e mágicos. 

Quanto a mim, o estilo narrativo da minha vida é, sem 
dúvida, a aventura. Não só pelos livros que me seduziram na 
infância (“Coração das Trevas”, de Conrad, seria o primeiro 
da lista). Mas porque a narrativa aventurosa sempre foi o 
que fez que minha vida valesse a pena, ou seja, não fosse 
chata, mesmo quando tinha toda razão para ser. 

Quando meu filho, aos quatro ou cinco anos, parecia se 
entediar, eu sempre recorria a um truque, que ele reconhe-
cia como truque, mas que funcionava. Eu me calava e me 
imobilizava de repente, como se estivesse ouvindo um baru-
lho suspeito e inquietante; logo eu sussurrava: “Atenção! Os 
piratas!”. 

Nem ele nem eu acreditávamos na chegada dos piratas, 
mas ambos achávamos que a vida merecia um pouco de 
suspense. 

(CALLIGARIS, Contardo. Folha de S. Paulo, 21 abr. 2001. Adaptado.) 
 
Questão 01 
Considerando-se o contexto e a estrutura linguística das 
expressões “estilo da vida” e “estilo de vida”, pode-se afir-
mar que: 
A) O uso do artigo “a” em “estilo da vida” provoca uma ideia 

de generalização não observada em “estilo de vida”. 
B) A alteração de sentido, substituindo o “de” por “da” inte-

gra a argumentação do autor acerca de conceitos linguís-
ticos.  

C) Entre as expressões “estilo da vida” e “estilo de vida” 
observa-se ocorrência de variação tanto morfológica 
quanto semântica. 

D) Embora haja diferença na escolha vocabular para compo-
sição das duas expressões, pode-se afirmar que “estilo da 
vida” e “estilo de vida” são iguais quanto ao sentido.  

 
Questão 02 
Os estilos mencionados em “Cada um escolhe, provavel-
mente, o estilo narrativo que torna sua vida mais digna de 
ser vivida (e contada). Há estilos meditativos, investigati-
vos, introspectivos, paranoicos ou, como no caso de Fellini, 
oníricos e mágicos.” (10º§) referem-se a: 
A) Formas subjetivas de estilos que envolvem escolhas 

particulares. 
B) Aspectos objetivos e determinados para cada pessoa 

individualmente.  
C) Estilos ficcionais encontrados na composição dos perso-

nagens dos quadrinhos.  
D) Situações diversas vividas por uma única pessoa, separa-

damente ou ao mesmo tempo.  
 
Questão 03 
A forma como o autor dirige-se ao seu interlocutor, no 
início do texto, demonstra: 
A) Um expressivo grau de formalidade.  
B) Características textuais intimistas e introspectivas. 
C) Deslocamento da posição de enunciador para observador.  
D) Intencionalidade de aproximação entre emissor e receptor. 
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Questão 04 
Considerando-se o contexto, em “Mas o estilo DA vida, que 
é o que me interessa hoje, é outra coisa: é a forma literária 
na qual cada um narra sua própria vida, para si mesmo e 
para os outros.” (5º§), pode-se afirmar que: 
A) Observa-se a aplicação do sentido literal na referência 

feita a “estilo de vida”. 
B) O autor expressa um conceito com o qual demonstra 

concordância e aprovação. 
C) Há um paradoxo entre as ações citadas: narrar para si 

mesmo e narrar para os outros.  
D) Sua principal finalidade é contribuir com explicações 

sobre aspectos literários da narrativa.  
 
Questão 05 
De acordo com a modalização utilizada, ou seja, a expres-
são das intenções e pontos de vista do enunciador, assinale 
a alternativa em que está correta a correspondência entre 
o destacado e o sentido indicado. 
A) “Claro, no outro extremo [...]” / Sugestão. 
B) “Talvez sejamos um pouco mais livres [...]”/ Suposição. 
C) “Cada um de nós parece estar sempre [...]”/ Necessidade. 
D) “Cada um escolhe, provavelmente [...]” / Convicção 

pessoal abdicada pelo enunciador. 
 
Texto para responder às questões de 06 a 15. 
 

Faces do futuro 
 

Se há um choque de princípios que marcará a 
sociedade nos próximos anos é aquele entre a comodidade 
e a segurança, de um lado, e a privacidade, de outro. 

Como mostrou reportagem do jornal The New York 
Times reproduzida por esta Folha, avanços no campo do 
reconhecimento de faces por computador lançam novos 
dilemas. Empresas podem reter dados faciais de seus 
clientes? Devem obter autorização para fazê-lo? E o que 
dizer do governo? 

Hoje em dia, algumas companhias conseguem, usando 
bancos de dados gigantescos e algoritmos relativamente 
simples, rastrear os hábitos dos consumidores a ponto de 
conhecer sua intimidade. Uma rede de varejo norte-ameri-
cana, por exemplo, desenvolveu um método para detectar a 
gravidez de suas clientes. Com a informação vieram ofertas 
irresistíveis. 

Investidas como essas se sobrepõem a outros avanços 
tecnológicos, como câmeras de vigilância mais potentes e 
chips de cartões bancários capazes de revelar quanto o 
cidadão gastou e onde ele esteve. A isso se somam os 
drones, que localizam, e eventualmente liquidam, até quem 
se esconde nas áreas mais remotas do planeta. 

Agências governamentais não hesitam em usar tais 
métodos para a bisbilhotice em massa. 

Reconheça-se, porém, que a maioria das pessoas se 
entrega voluntariamente a essa hipervigilância – para nada 
dizer da superexposição vista nas redes sociais. 

Cadastros na internet podem trazer, como contrapar-
tida, ofertas personalizadas por e-mail, que representam 
inegável conforto. A utilização da tecnologia de ponta pelas 
polícias, por sua vez, aumenta a capacidade de prevenir e 
resolver crimes, ampliando a sensação de segurança da 
população. 

Para que o cruzamento de ferramentas como grandes 
bancos de dados, reconhecimento facial, câmeras de 
vigilância e drones não se aproxime demais da distopia de 
George Orwell em 1984, é crucial que sejam criados limites. 

Um bom começo seria determinar que dispositivos 
dessa natureza só sejam usados com a ciência do cidadão, a 
quem cabe decidir se quer fazer parte da trama. 

(Por ‘FSP’ em 17/06/2014 na edição 803. Disponível em: 
http://observatoriodaimprensa.com.br/e-

noticias/_ed803_faces_do_futuro/.) 
 
Questão 06 
Acerca da estrutura e conteúdo textual apresentados, 
pode-se afirmar que o texto é um exemplo de: 
A) Relato em que são apresentadas as informações básicas 

referentes a um acontecimento específico.   
B) Texto cujo principal objetivo é a apresentação de fatos e 

acontecimentos relacionados ao futuro da sociedade. 
C) Explicitação de posicionamento de determinado veículo 

de comunicação sobre situações que geram relevante 
reflexão social. 

D) Artigo assinado por um articulista que apresenta sua 
opinião sobre acontecimentos que refletem comporta-
mentos da sociedade contemporânea. 

 
Questão 07 
A escolha do enunciador pela expressão explícita do sujeito 
da oração pode ser reconhecida apenas em: 
A) “E o que dizer do governo?” (2º§) 
B) “Se há um choque de princípios [...]” (1º§) 
C) “Devem obter autorização para fazê-lo?” (2º§) 
D) “Como mostrou reportagem do jornal The New York 

Times [...]” (2º§) 
 
Questão 08 
Considere as estruturas linguísticas a seguir e indique o 
comentário corretamente associado. 
A) Ao introduzir o 2º§, a escolha pelo uso do termo “como” 

denota que a informação apresentada enfatiza texto publi-
cado em outro veículo de comunicação.  

B) Observando o primeiro parágrafo, pode-se afirmar que 
os termos “que” e “aquele” são empregados com a mes-
ma função, indicando um mesmo referente.  

C) Em “que marcará a sociedade nos próximos anos” (1º§), 
o termo destacado é responsável por introduzir um novo 
referente estabelecendo a devida progressão textual. 

D) Em “Devem obter autorização para fazê-lo?” (2º§), a 
expressão “fazê-lo” pode ser substituída sem que haja in-
correção quanto à norma padrão da língua por “fazer-lhe”.  

 
 



 

4 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO/SP –  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CARGO: ANALISTA EM GESTÃO, 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (M) ₫ 

Questão 09 
Dentre os segmentos destacados a seguir, assinale o que 
explicita um posicionamento do enunciador: 
A) “Com a informação vieram ofertas irresistíveis.” (3º§) 
B) “[...] desenvolveu um método para detectar a gravidez de 

suas clientes.” (3º§) 
C) “[...] rastrear os hábitos dos consumidores a ponto de 

conhecer sua intimidade.” (3º§) 
D) “Como mostrou reportagem do jornal The New York 

Times reproduzida por esta Folha [...]” (2º§) 
 
Questão 10 
De acordo com o conteúdo apresentado, pode-se afirmar 
que o texto tem como público-alvo, o perfil de leitores que: 
A) Têm como objetivo a busca pela análise de fatos, procu-

rando textos analíticos e argumentativos.  
B) Compartilham sempre da mesma opinião apresentada 

acerca do fato gerador do conteúdo textual. 
C) Buscam informações imparciais sobre os principais acon-

tecimentos nacionais e até mesmo internacionais.  
D) Constituem parcela da população em que há grande 

interesse científico não só pela informação, mas também 
pela capacitação científica.  

 
Questão 11 
Quanto à estrutura textual apresentada pode-se observar: 
A) Introdução: 1º parágrafo; Desenvolvimento: 2º ao 8º 

parágrafo; Conclusão: 9º parágrafo. 
B) Introdução: 1º ao 3º parágrafo; Desenvolvimento: 4º ao 

8º parágrafo; Conclusão: 9º parágrafo. 
C) Introdução: 1º e 2º parágrafos; Desenvolvimento: 3º ao 

7º parágrafo; Conclusão: 8º e 9º parágrafos.  
D) Introdução: 1º parágrafo; Desenvolvimento: 2º ao 4º 

parágrafo; Conclusão: do 5º parágrafo em diante.  
 
Questão 12 
De acordo com as ideias trazidas ao texto sobre a utilização 
de um grande banco de dados que revelam, entre outros, 
hábitos dos indivíduos, pode-se afirmar que o posiciona-
mento apresentado pelo articulista demonstra que para 
ele, o que importa é: 
A) A criação de ações que constituam limites e permitam 

escolhas ao cidadão acerca do uso de dados para os mais 
variados fins.  

B) A privacidade do outro em detrimento de toda e qual-
quer forma de segurança e conforto que a tecnologia 
poderia proporcionar. 

C) A comodidade e segurança que o cidadão pode alcançar 
tendo em vista o avanço tecnológico atingido pela socie-
dade contemporânea. 

D) O reconhecimento da precariedade do sistema tecnoló-
gico atual, pois, o cidadão está refém da manipulação de 
dados sem que haja qualquer tipo de contrapartida.  

 
 
 

Questão 13 
Quanto ao uso do sinal de travessão em “Reconheça-se, 
porém, que a maioria das pessoas se entrega voluntaria-
mente a essa hipervigilância – para nada dizer da 
superexposição vista nas redes sociais.” (6º§), afirma-se 
corretamente que: 
A) Indica o emprego do discurso direto. 
B) Delimita um comentário que se acrescenta ao discurso. 
C) Assinala o ato de fala do narrador, logo após o discurso 

direto. 
D) Poderia ser substituído pelo uso de aspas de acordo com 

a função expressa.  
 
Questão 14 
No último parágrafo do texto, pode-se identificar que – de 
modo predominante – a modalização verbal indica: 
A) Certeza e confirmação dos fatos apresentados.  
B) Caráter hipotético acerca dos fatos relacionados.  
C) Solicitação para que novas ações sejam implementadas. 
D) Expressão de uma exortação que demonstra o ponto de 

vista pessoal do enunciador.  
 
Questão 15 
Em “Hoje em dia, algumas companhias conseguem, usando 
bancos de dados gigantescos e algoritmos relativamente 
simples, rastrear os hábitos dos consumidores a ponto de 
conhecer sua intimidade.” (3º§), o trecho destacado pode-
ria ser reescrito mantendo-se a correção linguística da 
seguinte forma: 
A) “rastrear os hábitos à consumidores no ponto de 

conhecer sua intimidade.” 
B) “rastrear os hábitos dos consumidores à ponto de 

conhecer sua intimidade.” 
C) “rastrear os hábitos de consumidores ao ponto de 

conhecer sua intimidade.” 
D) “rastrear aos hábitos dos consumidores ao ponto de 

conhecer sua intimidade.” 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 16 
Nando foi ao cassino apostar e perdeu metade de seu 
dinheiro jogando pôquer. Após jogar pôquer, resolveu 
tentar a sorte na roleta e perdeu 30% do que havia lhe 
restado. Por fim, para não sair do cassino, tendo apenas 
prejuízo e nenhuma diversão, Nando resolveu tentar a 
sorte jogando bingo e conseguiu ganhar uma quantia de 
R$ 350,00. Finalizou sua jogatina com um valor total de 
R$ 1.485,00. Com base nessas informações, pode-se concluir 
que Nando possuía, inicialmente, uma quantia compreen-
dida entre: 
A) R$ 3.000,00 e R$ 3.100,00.  
B) R$ 3.101,00 e R$ 3.200,00. 
C) R$ 3.201,00 e R$ 3.300,00. 
D) R$ 3.301,00 e R$ 4.000,00. 
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Questão 17 
Um determinado clube irá organizar um campeonato de 
vôlei de praia, que contará com equipes formadas por 
duplas sorteadas, uma vez que há 10 jogadores inscritos 
nesse campeonato. Considerando que cada equipe perma-
necerá com a mesma dupla até o fim do campeonato e que 
todas as equipes se enfrentarão uma única vez, assinale a 
alternativa que apresenta o intervalo em que há o número 
de disputas que ocorrerão neste campeonato. 
A) 1 a 15. 
B) 16 a 50. 
C) 51 a 300. 
D) 301 a 1.000. 
 
Questão 18 
Carolina estava em um período financeiramente difícil e 
precisou utilizar o cheque especial que seu banco lhe 
oferecia, uma quantia de R$ 1.200,00. Ao final do primeiro 
mês em que estava devendo o cheque especial, o banco 
emitiu uma notificação a Carolina, lhe informando de que 
a sua dívida era de R$ 1.560,00 e que passaria para                
R$ 2.028,00 no segundo mês, e assim por diante, sendo 
atualizada uma única vez ao final do mês. “Carolina 
concluiu, portanto, que sua dívida formaria uma 
progressão ______________ e que o valor da dívida 
passaria do triplo do valor que pegou a partir ao final do 
__________ mês devendo ao banco.” Assinale a alternativa 
que completa correta e sequencialmente a afirmativa 
anterior. 
A) aritmética / oitavo 
B) geométrica / sexto 
C) aritmética / sétimo 
D) geométrica / quinto 
 
Questão 19 
Jéssica, ao planejar a festa de aniversário de seu filho, foi 
até a loja de buffets infantis encomendar um bolo grande, 
150 docinhos e 300 salgadinhos. O preço total pago por 
Jéssica foi de R$ 540,00, sendo que o valor quitado pelos 
docinhos e salgadinhos, juntos, correspondia a 80% do valor 
do bolo. Sabendo-se ainda que o valor de cada docinho é 
igual ao valor de cada salgadinho, quanto Jéssica pagou 
unicamente pelos 150 docinhos da festa de seu filho? 
A) R$ 80,00. 
B) R$ 120,00. 
C) R$ 160,00. 
D) R$ 200,00. 
 
Questão 20 
Qual das alternativas apresenta uma função do segundo 
grau, cujo vértice de seu gráfico coincide com uma de suas 
raízes?  
A) f(x) = x2 – 5x + 6 
B) f(x) = x2 – 6x + 9 
C) f(x) = –x2 – x – 3 
D) f(x) = 2x2 – 4x + 8 

Questão 21 
Em um restaurante onde trabalham 3 cozinheiros são 
preparadas 40 refeições no horário de 11 horas às 12 horas. 
Quantas refeições podem ser preparadas nesse restaurante 
no período entre 11 horas e 13h15min, caso o restaurante 
contrate mais 2 cozinheiros igualmente competentes? 
A) 140.  
B) 150. 
C) 160. 
D) 170. 
 
Questão 22 
Considere um produto entre duas matrizes definido por: 
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Qual é o valor do determinante da matriz P? 
A) 10.  
B) −18. 
C) −10. 
D) 110. 
 
Questão 23 
Duas retas, r e s, são perpendiculares entre si e estão 
definidas no plano Cartesiano por: 43x1y:r +=  e 

3mx2y:s += . Qual é o valor de m que satisfaz a condição 
sr ⊥ ? 

A) m = 4. 
B) m = –3. 
C) m = 1/3. 
D) m = –1/3. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 24 
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 
8.429/92,  aquele que está sujeito à “perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarci-
mento integral do dano, quando houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, 
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acrés-
cimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por inter-
médio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de dez anos”, será apenado por cometer ato de 
improbidade administrativa que: 
A) Causa prejuízo ao erário. 
B) Importa enriquecimento ilícito. 
C) Atenta contra os princípios da Administração Pública. 
D) Decorre de concessão ou aplicação indevida de benefício 

financeiro ou tributário. 
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Questão 25 
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 
8.429/92, frustrar a licitude de concurso público constitui 
ato de improbidade administrativa que: 
A) Causa prejuízo ao erário. 
B) Importa enriquecimento ilícito. 
C) Atenta contra os princípios da Administração Pública. 
D) Decorre de concessão ou aplicação indevida de benefício 

financeiro ou tributário. 
 
Questão 26 
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas 
na Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/92 
podem ser propostas: 
A) Até dez anos após o término do exercício de mandato. 
B) Até oito anos após o término do exercício de cargo em 

comissão. 
C) Até oito anos após o término do exercício de cargo em 

função de confiança. 
D) Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica 

para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do 
serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo 
ou emprego. 

 
Questão 27 
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 
público de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de trinta e seis meses, durante o 
qual sua aptidão e capacidade serão objeto obrigatório de 
avaliação de desempenho. Sobre o período de estágio 
probatório, segundo a Lei Municipal nº 190, de 01 de julho 
de 2010, pode-se afirmar que, EXCETO: 
A) O servidor em período de estágio probatório poderá ser 

promovido. 
B) O servidor deverá cumprir todo o período de estágio 

probatório no cargo público de provimento efetivo em 
que se deu a posse. 

C) Em caso de nomeação para cargo de provimento em 
comissão, a avaliação de desempenho será suspensa 
enquanto durar a referida situação.  

D) Em caso de nomeação para cargo de provimento em 
comissão, a contagem do período de estágio probatório 
será suspensa enquanto durar a referida situação.  

 
Questão 28 
João Paulo, servidor público do município de Suzano, 
contrai núpcias no dia 07 de dezembro de 2019. De acordo 
com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Suzano – Lei Municipal nº 190, de 01 de julho de 2010, João 
Paulo poderá se ausentar, em razão do casamento, pelo 
período de: 
A) Três dias consecutivos. 
B) Cinco dias consecutivos. 
C) Sete dias consecutivos. 
D) Dez dias consecutivos. 
 

Questão 29 
O processo administrativo disciplinar é o instrumento 
destinado a apurar responsabilidade de servidor por 
possível infração praticada no exercício de suas atribui-
ções, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em 
que se encontre investido. Sobre o processo administrativo 
disciplinar, previsto na Lei Municipal nº 190, de 01 de julho 
de 2010, é correto afirmar que: 
A) O processo administrativo disciplinar será remetido à 

comissão permanente, composta por, no mínimo, cinco 
servidores. 

B) O ato instaurador do PAD – Processo Administrativo 
Disciplinar, constará apenas a qualificação do servidor 
acusado e a descrição pormenorizada da conduta.  

C) A comissão permanente exercerá suas atividades com 
independência e imparcialidade, assegurado o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse 
do serviço público local. 

D) O prazo para a conclusão do processo administrativo 
disciplinar não excederá cento e oitenta dias, contados da 
data de publicação do ato que instaurar o processo, 
admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as 
circunstâncias o exigirem. 

 
Questão 30 
O abandono de cargo, segundo a Lei Municipal nº 190, de 
01 de julho de 2010, ocorre quando o servidor se ausenta 
injustificadamente pelo seguinte período:  
A) Trinta dias interpolados. 
B) Trinta dias consecutivos. 
C) Sessenta dias interpolados. 
D) Sessenta dias consecutivos. 
 
Questão 31 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Suzano – Lei Municipal nº 190, de 01 de julho 
de 2010, a vacância do cargo público decorrerá de, EXCETO: 
A) Exoneração. 
B) Falecimento. 
C) Readaptação. 
D) Aposentadoria. 
 
Questão 32 
A Lei Municipal nº 190, de 01 de julho de 2010, garante ao 
servidor público do município de Suzano o Adicional por 
Tempo de Serviço, que é devido na seguinte proporção, 
EXCETO: 
A) A sexta-parte, à razão de um sexto do seu vencimento, 

após dez anos de efetivo exercício. 
B) A sexta-parte, à razão de um sexto do seu vencimento, 

após vinte anos de efetivo exercício. 
C) À razão de cinco por cento do seu vencimento a cada 

período de cinco anos de efetivo exercício. 
D) À razão de dois por cento de seu vencimento a cada 

período de dois anos de efetivo exercício, contínuo ou 
não. 
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Questão 33 
Sobre as responsabilidades previstas no Estatuto do 
Servidor Público do Município de Suzano – Lei Municipal nº 
190, de 01 de julho de 2010, é correto afirmar que, EXCETO:  
A) As sanções civis, penais e administrativas poderão 

cumular-se, sendo independentes entre si. 
B) O servidor responde civil, penal e administrativamente 

pelo exercício irregular de suas atribuições. 
C) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o 

servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 
D) A responsabilidade civil decorre apenas de ato comissivo, 

doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou 
a terceiros. 

 
Questão 34 
A Lei Municipal nº 190, de 01 de julho de 2010, prevê que 
o servidor não poderá permanecer em licença da mesma 
espécie por período superior a vinte e quatro meses. 
Todavia, estabeleceu exceções a tal regra. Desta forma, o 
servidor poderá permanecer em licença da mesma espécie 
por período superior a vinte e quatro meses na seguinte 
hipótese:  
A) Para capacitação. 
B) Para o serviço militar. 
C) Para tratar de interesses particulares. 
D) Por motivo de doença em pessoa da família. 
 
Questão 35 
Miller, servidor efetivo do município de Suzano, comete 
infração apenável com a suspensão, prevista no artigo 146 
da Lei Municipal nº 190, de 01 de julho de 2010. No 
momento em que a autoridade competente para iniciar o 
processo administrativo disciplinar toma conhecimento da 
infração cometida por Miller, inicia-se o prazo prescricional 
para instauração do PAD – Processo Administrativo 
Disciplinar. Na situação narrada, este prazo prescricional 
será:  
A) Dez anos. 
B) Dois anos. 
C) Cinco anos. 
D) Cento e oitenta dias. 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 36 
 

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público 
 

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público têm como objetivo padronizar a estrutura e as 
definições dos elementos que as compõem. Tais padrões 
devem ser observados pela União, estados, Distrito Federal 
e municípios, permitindo a evidenciação, a análise e a 
consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em 
consonância com o Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público.  

A Lei nº 4.320/1964 dispõe sobre as demonstrações 
contábeis em seus artigos 101 a 106 e apresenta a estrutura 
para tais demonstrativos em seus anexos. Atualmente, a 
atualização de tais anexos compete à Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), por determinação da Lei Complementar nº 
101/2000 (LRF).  

Além da legislação citada, o tema é abordado na NBC 
TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. A 
citada norma tem por objetivo estabelecer como as 
demonstrações contábeis devem ser apresentadas para 
assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações 
contábeis de períodos anteriores da mesma entidade 
quanto com as de outras entidades. Para alcançar esse 
objetivo, estabelece requisitos gerais para a apresentação 
das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua 
estrutura e os requisitos mínimos para o seu conteúdo. 

O item 21 da NBC TSP 11 prevê quais as demonstrações 
que compõem o conjunto completo de demonstrações 
contábeis e esclarece que tais demonstrações podem ter 
outras nomenclaturas definidas conforme normas específi-
cas ou de acordo com a legislação aplicável, desde que 
evidenciem as informações conforme seus dispositivos e das 
demais NBC TSP.  É o caso, por exemplo, da Demonstração 
do Resultado e da Demonstração de Informações Orçamen-
tárias, as quais, em decorrência da legislação brasileira, são 
denominadas Demonstração das Variações Patrimoniais e 
Balanço Orçamentário, respectivamente.  

Cumpre destacar ainda que a NBC TSP não prevê o 
Balanço Financeiro, porém sua elaboração e publicação é 
obrigatória por força do Art. 101 da Lei nº 4.320/1964. 

Assim, conjugando as disposições legais e aquelas 
contidas na NBC TSP 11, tem-se o conjunto de Demonstra-
ções Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP). 

(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª Edição.) 
 

Considerando o texto apenas como informativo, em relação 
aos Balanços Públicos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Balanço Financeiro é composto por um único quadro 

que evidencia a movimentação financeira das entidades 
do setor público. 

B) O resultado financeiro do exercício, obrigatoriamente, 
apresenta o mesmo valor do superávit ou déficit finan-
ceiro do exercício apurado no Balanço Financeiro.  

C) O Balanço Patrimonial é composto por:  Quadro Principal, 
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, 
Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro 
do Superávit / Déficit Financeiro. 

D) O Balanço Patrimonial possui viés orçamentário ao 
separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e 
Permanente, em função da dependência ou não de 
autorização legislativa ou orçamentária para realização 
dos itens que o compõem. 
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Questão 37 
Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser 
classificada quanto ao impacto na situação patrimonial 
líquida em: Despesa Orçamentária Efetiva – aquela que, no 
momento de sua realização, reduz a situação líquida 
patrimonial da entidade (constitui fato contábil modificativo 
diminutivo) e Despesa Orçamentária Não Efetiva – aquela 
que, no momento da sua realização, não reduz a situação 
líquida patrimonial da entidade (constitui fato contábil 
permutativo).  

(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –  MCASP.)  
 

Sobre despesas públicas, assinale a alternativa correta. 
A) Em geral, despesa orçamentária efetiva é despesa de 

capital.  
B) Todas as despesas orçamentárias efetivas são despesas 

correntes. 
C) Todas as despesas orçamentárias não efetivas são despe-

sas de capital. 
D) A despesa não efetiva normalmente se enquadra como 

despesa de capital.   
 
Questão 38 
Os Artigos 12 e 13 da Lei nº 4.320/1964 tratam da 
classificação da despesa orçamentária por categoria econô-
mica e elementos. O Artigo 8º estabelece que os itens da 
discriminação da despesa orçamentária mencionados no 
Artigo 13 serão identificados por números de código 
decimal, na forma do Anexo IV daquela Lei, atualmente 
consubstanciados no Anexo II da Portaria Interministerial 
STN/SOF nº 163/2001, e constantes do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público/2019. Conside-
rando a classificação econômica das despesas públicas, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A despesa orçamentária, assim como a receita orçamen-

tária, é classificada em duas categorias econômicas, com 
os seguintes códigos: 3. Correntes e 4. Despesas de Capital.  

B) A estrutura da natureza da despesa a ser observada na 
execução orçamentária de todas as esferas de governo 
será:  “c.g.mm.ee.dd”, onde:  “dd” representa a categoria 
econômica da despesa. 

C) O conjunto de informações que constitui a natureza de 
despesa orçamentária forma um código estruturado que 
agrega, inclusive, a categoria econômica da despesa. Essa 
estrutura deve ser observada na execução orçamentária 
de todas as esferas de governo. 

D) As despesas orçamentárias de capital mantêm uma 
correlação com o registro de incorporação de ativo imobi-
lizado, intangível ou investimento (no caso dos grupos de 
natureza da despesa 4. Investimentos e 5. Inversões 
financeiras) ou o registro de desincorporação de um 
passivo (no caso do grupo de despesa 6. Amortização da 
dívida). 

 
 
 
 

Questão 39 
Sobre receitas e despesas públicas, empenho, restos a 
pagar, suprimento de fundos, dívida ativa e despesas de 
exercícios anteriores, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os recursos que o ente público tem a competência de 

arrecadar, mas que pertençam a outro ente público (de 
acordo com a legislação vigente), as restituições de 
tributos recebidos a maior ou indevidamente e as 
renúncias de receitas orçamentárias, devem ser 
registrados como dedução de receita orçamentária, salvo 
a existência de determinação legal expressa de se 
contabilizar referidos fatos como despesa orçamentária. 

II. Encaminhado o processo administrativo para inscrição 
em dívida ativa, cabe ao órgão competente a apuração da 
certeza e da liquidez do crédito e, também, a verificação 
das condições gerais que permitam proceder à inscrição. 
O resultado da análise será a inscrição em dívida ativa ou 
a rejeição da inscrição. Caso o resultado seja a rejeição, o 
órgão competente para inscrição registra nas contas de 
controle a devolução, e o crédito volta à condição inicial 
no órgão originalmente responsável, aguardando a 
conclusão do processo administrativo ou a solução das 
pendências ou providências necessárias para permitir a 
inscrição. 

Assinale a alternativa correta. 
A) A afirmativa I está correta, mas a II está incorreta, pois, 

uma vez encaminhado o processo pelo órgão de origem, o 
órgão competente para fazer a inscrição tem de efetivá-la, 
não cabendo ao mesmo quaisquer exames para apurar a 
certeza e a liquidez do crédito. 

B) A afirmativa I está correta e versa, primeiramente, sobre 
transferências constitucionais ou legais. A afirmativa II 
está correta, pois cabe ao órgão competente pela 
inscrição a apuração da certeza e da liquidez do crédito e, 
também, a verificação das condições gerais que permi-
tam proceder à inscrição.   

C) A afirmativa I está incorreta, pois não há que se falar em 
registro de deduções de receitas, mas sempre registro de 
despesa orçamentária para os fatos mencionados. A 
afirmativa II está incorreta, pois, havendo rejeição por 
parte do órgão responsável pela inscrição da dívida ativa, 
seja qual for o motivo, o processo será extinto. 

D) A afirmativa I está incorreta, pois não há que se falar em 
registro de despesas orçamentárias, mas sempre registro 
de deduções de receitas para os fatos mencionados. A 
afirmativa II está incorreta, pois, havendo rejeição por 
parte do órgão responsável pela inscrição da dívida ativa, 
seja qual for o motivo, não há que se fazer quaisquer 
registros em contas de controle, devendo ser promovida 
a simples devolução do processo ao órgão de origem. 
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Questão 40 
Sobre o Sistema Financeiro, o Sistema Patrimonial, o Siste-
ma Orçamentário, o Sistema de Compensação, conside-
rando o disposto na Lei nº 4.320/1964 e alterações posterio-
res, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Todas as operações de que resultem débitos ou créditos 

de natureza financeira, não compreendidas na execução 
orçamentária, também serão objeto de registro, de 
individualização e de controle contábil. 

B) A contabilidade orçamentária e financeira evidenciará, 
em seus registros, o montante dos créditos orçamentá-
rios vigentes, as despesas empenhadas e as despesas 
realizadas, a conta dos mesmos créditos, e as dotações 
disponíveis. 

C) A demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará 
somente as alterações verificadas no patrimônio que 
sejam resultantes da execução orçamentária, não sendo 
exigível que referida demonstração indique o resultado 
patrimonial do exercício. 

D) As alterações da situação líquida patrimonial, que 
abrangem os resultados da execução orçamentária, bem 
como as variações independentes dessa execução e as 
superveniências e insubsistências ativas e passivas, cons-
tituirão elementos da conta patrimonial.  

 
Questão 41 
A finalidade da análise das Demonstrações Financeiras é 
evidenciar a efetiva situação econômica e financeira da 
entidade. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCOR-
RETA. 
A) A análise do balanços é uma das principais ferramentas 

para tomadas de decisões e abrange a análise contábil, a 
análise financeira, a análise de alavancagem financeira e 
a análise econômica. 

B) Para ser considerada uma boa análise financeira é neces-
sário que a mesma evidencie a realidade da empresa. 
Para tanto, faz-se necessário que o profissional (analista) 
se certifique de que os números constantes das demons-
trações contábeis espelhem a real situação líquida e 
patrimonial da organização analisada. 

C) Entre as dificuldades enfrentadas pelo profissional res-
ponsável por análise de demonstrações financeiras 
podem ser citadas: a clareza e as informações precisas 
sempre presentes nas notas explicativas e demais peças 
auxiliares dos balanços, a existência de auditoria opera-
cional, patrimonial, tributária e fiscal das demonstrações 
contábeis das empresas de capital fechado e a confia-
bilidade que se pode ter nos pareceres emitidos por 
auditores independentes.  

D) Os procedimentos necessários para o levantamento dos 
balanços e das demais demonstrações contábeis (demons-
trações financeiras) estão consubstanciados nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade, na Lei das Sociedades por 
Ações, em Regulamento do Imposto de Renda expedido 
pela Receita Federal do Brasil e em normativos expedidos 
pela autoridade monetária nacional (Banco Central do 
Brasil) e em normativos expedidos pela autoridade do 
mercado de capitais (Comissão de Valores Mobiliários). 

Questão 42 
Utilizando conhecimentos básicos sobre Custo Baseado em 
Atividades (Activity Based Costing) e Custeio Real por Absor-
ção (Custo por Absorção), assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Por incluírem normalmente despesas administrativas e 

com vendas, os valores obtidos pelo método de Custeio 
Baseado em Atividade (ABC) são os mais indicados e 
amplamente aceitos para avaliação dos estoques para 
fins contábeis. 

B) O custo das mercadorias e dos produtos vendidos ou o 
custo dos serviços prestados a serem computados no 
exercício devem ser correspondentes às receitas de 
vendas das mercadorias, dos produtos e serviços 
reconhecidos no mesmo período. 

C) Conforme disposto no Artigo 187, item II, da Lei nº 
6.404/76, deve ser computado na Demonstração do 
Resultado do Exercício o custo das mercadorias e serviços 
vendidos no exercício, o qual, deduzido das receitas 
correspondentes, gera o lucro bruto. 

D) Há inúmeros métodos de custeio e critérios de avaliação 
da produção e dos estoques, e dentro dos princípios 
contábeis, consagrados pela Lei nº 6.404/76 e pelo 
Pronunciamento Técnico CPVC 16 – Estoques, o método 
de custeio real por absorção é o indicado. Isso significa 
que devem ser adicionados ao custo da produção os 
custos reais incorridos, obtidos pela contabilidade geral e 
pelo método por absorção, denotando a inclusão de 
todos os gastos relativos à produção, quer diretos, quer 
indiretos em relação a cada produto. 

 
Questão 43 
De acordo com os processos decisórios em organizações 
privadas ou públicas, analise as afirmativas a seguir. 
I. Tomar decisões, inclusive no que se refere às decisões 

relativas a orçamento de capital, é fundamental na área 
da Administração de qualquer entidade. Tomar decisões 
é identificar e selecionar um curso de ação para lidar com 
um problema específico ou extrair vantagens em uma 
oportunidade. 

II. O processo da tomada de decisão e sua efetivação 
consiste em três grandes etapas: o exame ou a análise do 
problema, o desenvolvimento ou o desenho de curso de 
ação e a implementação da decisão. 

III. Todas as decisões realizadas em uma organização, por 
seus gestores, refletem nos ambientes internos e 
externos ligados à organização. O processo decisório não 
restringe apenas aos limites da empresa, pois também 
está ligado, dentre outros, aos investidores, aos forne-
cedores de bens e serviços, às instituições de crédito e 
ao governo. 

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



 

10 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO/SP –  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CARGO: ANALISTA EM GESTÃO, 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (M) ₫ 

Questão 44 
Analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadei-
ras e F para as falsas. 
(     ) O fluxo de caixa é de fundamental importância para as 

empresas, constituindo-se em uma indispensável sina-
lização dos rumos financeiros dos negócios. 

(     ) O fluxo de caixa operacional representa, basicamente, 
os resultados financeiros (no sentido estrito de caixa) 
produzidos pelos ativos identificados diretamente na 
atividade da empresa.  

(     ) O fluxo de caixa residual é obtido a partir do fluxo de 
caixa proveniente das operações, devendo, no entanto, 
ser excluídos todos os pagamentos que não se consti-
tuem genuinamente em despesas e, portanto, não 
compõem a demonstração de resultados. 

(     ) O fluxo de caixa das atividades operacionais pode 
assumir posições negativas, sem que isso represente 
um sinal de insolvência, quando a empresa se encontra 
na fase inicial do ciclo de vida ou quando fez vultuosas 
inversões em novos projetos que demandam recursos 
para capital de giro. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V.  
B) V, V, V, F. 
C) V, F, V, V. 
D) F, V, V, V. 
 
Questão 45 
Sobre fluxos de caixa relevantes, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Os fluxos de caixa provenientes das atividades de 

financiamentos são úteis para prever as exigências sobre 
futuros fluxos de caixa pelos fornecedores de capital à 
entidade, bem como da capacidade que a empresa tem, 
utilizando recursos externos, para financiar as atividades 
operacionais e de financiamento. 

II. O montante dos fluxos de caixa decorrentes das ativida-
des operacionais é um indicador de como a operação da 
empresa tem gerado suficientes fluxos de caixa para 
amortizar empréstimos, manter a capacidade operacio-
nal da entidade, pagar dividendos e juros sobre o capital 
próprio e fazer novos investimentos sem recorrer a 
fontes externas de financiamento. 

III. O montante dos fluxos de caixa operacionais envolve 
todas as atividades relacionadas com a produção e 
entrega de bens e serviços e os eventos que não sejam 
definidos como atividades de investimento e financia-
mento.  

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

Questão 46 
O processo de convergência às normas internacionais de 
contabilidade ocasionou mudanças significativas na definição 
de provisões. A normatização dos procedimentos contábeis 
relativos a provisões, passivos contingentes e ativos contin-
gentes foi elaborada com base na Norma Brasileira de 
Contabilidade (NBC TSP) 03 – Provisões, Passivos Contingen-
tes e Ativos Contingentes, do Conselho Federal de Contabili-
dade, observando, também, a International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS) 19 – Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes do International Public Sector 
Accounting Standards Board (IPSASB) e a legislação aplicável.   

(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª Edição. 
Adaptado.) 

 

Para se efetuar correta contabilização de operações típicas 
na Contabilidade Pública e Orçamentária é importante ter 
conhecimento sobre os aspectos gerais e a estrutura que 
abarca referidas contabilizações. Diante do exposto, assinale 
a afirmativa INCORRETA.  
A) Atualmente, o termo provisão não deve remeter a elemen-

tos do ativo, como ajuste para perdas de recebíveis, por 
exemplo. 

B) Apesar do processo de convergência às normas interna-
cionais de contabilidade, o termo provisão continua a se 
referir a ativo de prazo ou valor incerto.  

C) Como resultado do processo de convergência às normas 
internacionais de contabilidade, as provisões deixaram 
de se referir a ajustes dos valores contábeis de ativos e 
passaram a se referir apenas a passivos de prazo ou valor 
incertos. 

D) Conceitua-se provisões como obrigações presentes, deri-
vadas de eventos passados, cujos pagamentos se espera 
que resultem para a entidade saídas de recursos capazes 
de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, 
e que possuem prazo ou valor incerto. 

 
Questão 47 
O Modelo Econômico da Escolha do Consumidor baseia-se 
no princípio de que as pessoas escolhem a melhor cesta 
que podem adquirir. Assim, considerando a relação entre 
quantidade demandada e o preço do próprio bem, é 
INCORRETO o que se afirma em: 
A) A escolha ótima do consumidor é aquela cesta no 

conjunto orçamentário do consumidor que se situa na 
curva de indiferença mais alta.  

B) A função de demanda é a função que relaciona a escolha 
ótima, ou seja, as quantidades demandadas com os 
diferentes valores de preços e rendas. 

C) As funções de demanda do consumidor dão as quantida-
des ótimas de cada um dos bens, como função dos preços 
e da renda com os quais o consumidor se defronta. 

D) O fato de que os preços sejam números arbitrários e não 
indicadores do valor marginal que as pessoas atribuem às 
coisas constitui uma das ideias mais fundamentais e 
importantes da economia. 
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CARGO: ANALISTA EM GESTÃO, 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (M) ₫ 

Questão 48 
Sobre o processo decisório de orçamento de capital, assinale 
a afirmativa INCORRETA. 
A) As projeções financeiras para avaliação de dispêndios de 

capital buscam montar antecipadamente a lucratividade 
esperada.  

B) As formas de mensuração do retorno em uma organização 
baseiam-se, primordialmente, em demonstrativos de 
resultados apresentados pelas empresas, através dos 
quais pode se estimar a lucratividade em termos absolutos 
ou em termos relativos.  

C) Nas decisões sobre dispêndios de capital não é aconse-
lhável estimar a probabilidade de ocorrência aos retornos 
esperados, pois não é possível calcular um retorno final 
através da média ponderada destes retornos e suas 
probabilidades de ocorrência. A probabilidade de não 
ocorrência não compõe o risco do investimento.  

D) No processo decisório de orçamento de capital é impor-
tante, também, adicionar à discussão a necessidade de 
incluir um fator desconhecido advindo do retorno inespe-
rado, o qual pode ser tanto positivo quanto negativo e 
que compõe, em essência, a parte que não pode ser 
prevista, sendo considerado este o verdadeiro risco de 
um investimento. 

 
Questão 49 
I. O custo do dinheiro está relacionado a contingências, 

haja vista o preço do dinheiro ser dado pelo custo da 
negativa que vem junto de determinada escolha de 
alocação de capital. A decisão de utilizar o dinheiro em 
um determinado investimento implica, ao mesmo 
tempo, negar utilizá-lo em qualquer outro. A literatura 
chama referida situação de ___________________, 
onde uma escolha traz benefícios próprios e refuta 
benefícios de outra escolha possível.  

II. O ____________________ é o retorno da opção de 
investimento, da qual abre-se mão. É tipicamente 
medido em termos de uma porcentagem e representa o 
retorno que o investimento rechaçado possibilitaria.  

III. A tomada de decisão em qualquer organização se baseia 
em qual projeto trará o maior benefício, que necessaria-
mente pondera o custo de oportunidade, atentando a 
dois conceitos fundamentais na avaliação de qualquer 
investimento, quais sejam: ____________________. 

 

Assinale a alternativa que completa correta e respectiva-
mente as afirmativas anteriores. 
A) I. trade-off II. custo de capital III. aceitação e aversão 
B) I. trade-off II. custo de oportunidade III. risco e retorno 
C) I. custo de oportunidade II. trade-off III. risco e retorno 
D) I. risco e retorno II. trade-off III. preferência e governa-

bilidade 
 
 
 
 
 

Questão 50 
De acordo com o processo decisório de orçamento de 
capital: motivações para o dispêndio de capital, etapas no 
processo e terminologia básica, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Um dispêndio de capital é um dispêndio de fundos por 

parte da empresa, que espera que vá produzir benefícios 
através de um período de tempo maior do que um ano.  

B) Orçamento de capital é o processo de avaliar e selecionar 
investimentos a longo prazo consistentes com a meta da 
empresa de maximização da riqueza dos proprietários.  

C) Dispêndios de capital são feitos por várias razões. As 
motivações básicas para dispêndios de capital são para 
reduzir, extinguir ou depreciar ativos imobilizados ou, 
ainda, para obter algum outro benefício menos tangível 
em curto prazo. 

D) Investimentos a longo prazo exigem dispêndios conside-
ráveis de recursos financeiros que comprometem a em-
presa com um determinado curso de ação. Por isso, a 
organização necessita de procedimentos para análise e 
seleção apropriada de seus investimentos a longo prazo. 
A organização deve ser capaz de mensurar fluxos de caixa 
relevantes e aplicar técnicas de decisão apropriadas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras e/ou 

similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, 
tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
relógio de qualquer modelo etc.; o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos. É proibido também o uso de telefone celular no final da aplicação das provas, enquanto o candidato estiver 
dentro da Unidade de Aplicação. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo, 
exceto para o cargo de Procurador Jurídico, para o qual será constituída a elaboração de 1 (uma) peça processual; 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões para os 
cargos de Nível Fundamental Completo e Fundamental Incompleto.  

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao emprego a que está concorrendo, bem como se os dados constantes 
no Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. 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. 

6. Terão duração de 3h (três) horas as provas para os cargos de Nível Fundamental Completo, Incompleto e Procurador 
Jurídico e 4h (quatro) horas para os cargos de Nível Médio, Médio Técnico e Superior Completo. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e da Folha de Texto Definitivo. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito) e a Folha de Texto Definitivo, devidamente assinados no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá se retirar 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
Caderno de Provas. 

11. 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, ainda, pelo Coordenador da Unidade de 
Aplicação. 

 
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 da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso 
Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato 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. 




