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Texto para responder às questões de 01 a 05 
 

Cármen Lúcia: “O direito à saúde não é um gasto. É um 
investimento” 

 

“O direito à saúde tem custo. Mas isso não é um 
gasto, é um investimento”, disse hoje, segunda-feira (7) 
a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo 
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Ela está empenhada em facilitar o acesso dos juízes à 
informação confiável sobre medicamentos, dispositivos 
médicos e técnicas cirúrgicas. 

Cármen Lúcia e o ministro da saúde, Ricardo Barros, 
estiveram hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, 
para iniciar uma parceria entre o CNJ, o governo federal 
e a instituição. O objetivo é criar uma plataforma on-line 
com pareceres técnicos sobre os produtos de saúde. De 
qualquer lugar do país, os magistrados poderão 
consultá-la antes de tomar decisões. 

É um passo importante. Essa base de dados pode 
ajudar a reduzir o número de decisões judiciais em total 
dissonância com as evidências científicas da medicina. 
Todos perdem quando isso acontece. 

Só quem ganha quando uma decisão judicial não 
encontra amparo nas evidências científicas é a indústria 
farmacêutica. Para uma empresa mal-intencionada, é 
mais fácil estimular as ações judiciais (financiando 
associações, oferecendo advogados aos pacientes e 
assediando médicos) do que convencer as autoridades 
regulatórias e os gestores públicos da superioridade de 
seu produto – tanto em termos de eficácia quanto de 
custo. 

Cada comprimido da droga fabricada pela empresa 
americana Aegerion Pharmaceuticals custa cerca de US$ 
1.000 por dia. Essa história provocou um prejuízo de R$ 
9,5 milhões à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. 
Poderia ter consumido R$ 40 milhões se as autoridades 
não tivessem percebido o esquema a tempo de 
interrompê-lo. 

O ponto crucial desse debate é determinar o que o 
Estado ou os planos de saúde devem ser obrigados a 
fornecer aos cidadãos. Se não há orçamento no mundo 
capaz de bancar todas as inovações criadas pela 
indústria farmacêutica, as evidências científicas devem 
ser o início de qualquer conversa. 

“É fundamental ter a certeza de que, para aquele 
pleito, existe evidência científica de que a droga é 
indicada para o paciente”, diz o bioquímico Luiz 
Fernando Lima Reis, diretor de Ensino e Pesquisa do 
Hospital Sírio-Libanês. “E, obviamente, essa indicação 
levou em conta eficiência, eficácia e segurança.” 

 

(Cristiane Segatto, Época. 07/11/2016. Adaptado.) 

 
 
 

Questão 1 
 

Em relação à organização das ideias trazidas ao texto, 
NÃO se pode afirmar que 
 

A) para que as ofertas da indústria farmacêutica sejam 
colocadas à disposição, o principal fator defendido 
pelas autoridades citadas é essencial.  

B) as evidências científicas de que fala o texto são 
importantes para construir, com eficácia, uma ligação 
consistente entre diferentes agentes e seus 
beneficiados. 

C) até então, os caminhos legais percorridos pela 
indústria farmacêutica poderiam proporcionar ações 
indevidas cujo objetivo não atende à real demanda 
apresentada.  

D) a ocorrência de discordância entre decisões de justiça 
e a ciência pode ser considerada como fator gerador 
para um processo de transformação da situação 
apresentada. 

E) no 1º§, depreende-se que o 2º período tem por 
objetivo explicar de forma direta e objetiva a citação 
feita anteriormente, sendo o mesmo suficiente para 
entendimento do assunto explorado no texto.  

 
Questão 2 
 

Em relação à transcrição da citação feita no 1º§ do 
texto, leia as afirmativas a seguir.  
 

I. O vocábulo “mas” exerce função de termo que 
estabelece oposição à asserção da oração que o 
antecede. 

II. “Entretanto isso não é um gasto, mas um 

investimento.” é um exemplo de possível reescrita 
para o 2º período sem que haja prejuízo semântico.   

III. Há um valor contrastivo manifesto pelo enunciador 
através de unidades de significado diferentes, 
apreendida a partir do contexto apresentado.   

IV. A expressão feita é uma constatação isenta de 
subjetividade assegurando, deste modo, total 
imparcialidade em relação a um assunto de 
característica legal.  

 

Estão corretas apenas as afirmativas 
 

A) I e II. 
B) II e III. 
C) I, II e III. 
D) I, III e IV. 
E) II, III e IV. 
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Questão 3 
 

Considerando o contexto e as expressões a seguir 
destacadas, assinale a afirmativa que apresenta o 
significado equivalente. 
 

A) “eficiência, eficácia e segurança” / praticabilidade, 
valência e amparo. 

B) “para aquele pleito, existe evidência científica” / há 
indício científico para tal demanda. 

C) “uma decisão judicial não encontra amparo” / não 
encontra concisão uma deliberação legal. 

D) “dissonância com as evidências científicas” / em 
compatibilidade com as comprovações científicas. 

E) “empenhada em facilitar o acesso dos juízes” / 
compelida na promoção do ingresso dos magistrados. 

 
Questão 4 
 

Considerando a progressão referencial como estratégia 
de construção e reconstrução de objetos do discurso 
constituindo, portanto, uma atividade discursiva, leia 
os comentários a seguir, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) O segmento “Essa base de dados [...]” estabelece 
uma conectividade com o parágrafo anterior 
participando da progressão referencial do texto. 

(     ) O pronome empregado em “[...] quando isso 

acontece [...]” (3º§) faz referência à redução de 
uma situação inadequada relatada anteriormente. 

(     ) Em “[...] os magistrados poderão consultá-la antes 

de tomar decisões.” (2º§) o pronome pessoal 
empregado introduz uma explicação em 
referência a um objeto introduzido anteriormente 
no discurso.  

(     ) A substituição do pronome, elemento de coesão 
textual, “o” por “lhe” em “[...] o esquema a tempo 

de interrompê-lo.” (5º§) não é facultativa 
considerando-se a manutenção da correção 
gramatical decorrente da mesma. 

 

A sequência está correta em 
 

A) V, F, F, V. 
B) F, F, F, V. 
C) V, V, F, F. 
D) F, F, V, V. 
E) V, V, V, F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 5 
 

Tendo em vista os aspectos sintáticos, referindo-se aos 
mecanismos de construção do enunciado, analise o 
período em destaque: “Poderia ter consumido R$ 40 

milhões se as autoridades não tivessem percebido o 

esquema a tempo de interrompê-lo.” (5º§). A 
afirmativa verdadeira acerca de tal construção está 
indicada em:  
 

A) Tendo em vista a concordância com o sujeito, a 
expressão “poderia ter consumido” pode ser 
substituída por “consumiriam”. 

B) No período, existem sujeitos cujas funções 
semânticas são distintas, sendo um deles o agente e 
os outros dois, pacientes do processo.  

C) O sujeito de uma das orações do período não tem 
indicação de pistas desinenciais do verbo, mas pode 
ser recuperado no contexto.   

D) Nas orações compostas por locuções verbais, não 
ocorre o preenchimento do lugar sintático do sujeito, 
sendo assinalada sua existência pela flexão verbal. 

E) O emprego da terceira pessoa do plural em uma das 
orações do período indica a indeterminação do 
sujeito tendo em vista a intenção da omissão de sua 
identidade.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 6  
 

Numa lanchonete foram vendidos, num certo dia, 
copos de suco da seguinte forma: 
 

• período da manhã: 8 copos grandes, 8 copos médios e 

4 copos pequenos, totalizando R$ 54,00;  

• período da tarde: 16 copos grandes, 8 copos médios e 

4 copos pequenos, totalizando R$ 82,00; e, 

• período da noite: 12 copos grandes, 4 copos médios e 

8 copos pequenos, totalizando R$ 64,00. 
 

A diferença de preço entre um copo grande e um copo 
pequeno de suco é de: 
 

A) R$ 1,50.                         
B) R$ 2,00.                      
C) R$ 2,50.                       
D) R$ 3,00.                     
E) R$ 3,50. 
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Questão 7 
 

Observe a sequência de relógios a seguir: 
 

 
 

A hora que substitui o sinal de interrogação no quinto 
relógio é: 
 

A) 14:19. 
B) 14:23. 
C) 15:18. 
D) 15:22. 
E) 16:11. 
 
Questão 8 
 

Ao analisar o hábito de consumo de molhos usados nos 
sanduíches pelos 60 clientes mais assíduos de uma 
lanchonete, o dono da mesma constatou que: 
 

• 8 consomem mostarda; 

• 20 consomem ketchup; 

• 35 consomem maionese; 

• 7 consomem ketchup e mostarda; 

• 4 consomem maionese e ketchup; 

• 4 consomem mostarda e maionese; e, 

• 3 consomem maionese, ketchup e mostarda. 
 

A porcentagem de pessoas desse grupo de clientes que 
não consomem nenhum dos três molhos é: 
 

A) 5%.                                
B) 10%.                           
C) 15%.                           
D) 20%.                              
E) 25%. 
 
Questão 9 
 

Para adoçar um copo de 250 ml de suco de fruta, 
Marina utiliza 6 gotas do adoçante “Doce Sabor”.  
Dispondo de outro adoçante: “Vida e Saúde”, cujo 
poder de adoçar é 4 vezes maior, o número de gotas 
que Marina deverá utilizar para adoçar uma jarra de 
500 ml de suco de fruta é: 
 

A) 2.                                
B) 3.                               
C) 4.                                   
D) 5.                                    
E) 6. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 10 
 

Uma das diagonais de um retângulo ABCD 

representado no plano cartesiano é o segmento AC
cujas extremidades A (x – 2;5) e C (2x – 4;9) pertencem 
ao 1º quadrante. Sendo a abscissa de C maior que a 
abscissa de A e a área desse retângulo igual a 64, então 
a soma dos algarismos do número x é: 
 

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

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 11  
 

Analise as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 (configuração padrão). 
 

I. Hiperlink, indicador e referência cruzada são recursos 
disponíveis no grupo Links da guia Inserir. 

II. Caixa de texto, wordart e Símbolo são recursos 
disponíveis no grupo Texto da guia Inserir. 

III. Nova janela, organizar tudo e estrutura de tópicos 
são recursos disponíveis no grupo Janela da guia 
Exibição. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
E) II e III. 
 
Questão 12 
 

Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 
(configuração padrão) a guia referências é utilizada 
para aplicar recursos avançados e automatizados em 
um documento. São recursos disponíveis nos diversos 
grupos dessa guia, EXCETO: 
 

A) Sumário.  
B) Inserir Citação.  
C) Referência Cruzada. 
D) Controlar Alterações. 
E) Inserir Nota de Rodapé. 
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Questão 13 
 

Analise as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft 
Office Excel 2007 (configuração padrão). 
 

I. O recurso Teste de Hipóteses é utilizado para testar 
diversos valores para as fórmulas de uma planilha 
através das opções: gerenciador de cenários, atingir 
meta e tabela de dados. 

II. A ferramenta em questão permite a exportação de 
dados externos de diferentes fontes como: arquivos 
de access, páginas web, arquivos de texto e outras 
fontes de dados. 

III. O recurso Excluir semelhanças é utilizado para excluir 
as linhas duplicadas de uma planilha. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
E) II e III. 
 
Questão 14 
 

Analise as afirmativas sobre funções na ferramenta 
Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), 
marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) LEN retorna o número de caracteres em uma 
sequência de caracteres de texto. 

(     ) MARRED retorna um número arredondado para o 
múltiplo desejado. 

(     ) CONT.SE calcula o número de células em um 
intervalo que contém números. 

(     ) INT arredonda um número para baixo até o número 
inteiro mais próximo. 

(     ) ALEATÓRIO retorna um número aleatório entre os 
números especificados. 

(     ) LIMPAR exclui do texto todos os caracteres não 
imprimíveis. 

 

A sequência está correta em 
 

A) V, V, F, F, V, V.  
B) V, F, V, V, F, F.  
C) F, V, F, V, F, F. 
D) F, V, F, F, F, V. 
E) F, F, V, F, F, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 15 
 

Analise as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft 
Office PowerPoint 2007 (configuração padrão). 
 

I. Os recursos Número do slide e Objeto estão 
localizados no grupo Objetos da guia Inserir. 

II. O recurso Orientação do Slide está localizado no 
grupo Configurar Página da guia Layout da Página. 

III. O recurso Ocultar Slide está localizado no grupo 
Configurar da guia Apresentação de Slides. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
E) II e III. 
 
Questão 16 
 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula, em 
todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, 
executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito público ou privado. Em seu artigo 2º 
está definido que a saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. Com base nestas 
informações, analise as afirmativas e assinale a que 
NÃO se enquadra no que está disposto nos parágrafos 
do artigo citado. 
 

A) O dever do Estado exclui o dever das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade. 

B) Dizem respeito também à saúde as ações que se 
destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social. 

C) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos.  

D) Também é dever do Estado estabelecer condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

E) Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, a alimentação, a 
moradia, dentre outros. 
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Questão 17 
 

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde. De acordo com o artigo 1º, o SUS, contará, em 
cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

A) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo 
respectivo Conselho. 

C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação 
no Conselho Nacional de Saúde. 

D) A Conferência de Saúde reunir-se-á cada dois anos 
com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde.  

E) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 18 
 

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa. Para efeito deste 
Decreto, considera-se INCORRETO afirmar que: 
 

A) Rede de Atenção à Saúde se refere a um conjunto de 
ações e serviços de saúde articulados em níveis de 
complexidade crescente. 

B) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição 
das regras da gestão compartilhada do SUS. 

C) Mapa da Saúde corresponde à descrição geográfica 
da distribuição de recursos humanos e de ações e 
serviços de saúde ofertados apenas pelo SUS. 

D) Região de Saúde é um espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais.                                                                                  

E) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de 
saúde específicos para o atendimento da pessoa que, 
em razão de agravo ou de situação laboral, necessita 
de atendimento especial. 

 
Questão 19 
 

A Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional da 
Saúde, define diretrizes para instituição, reformulação, 
reestruturação e funcionamento dos Conselhos de 
Saúde. De acordo com a 3ª diretriz a participação de 
órgãos, entidades e movimentos sociais terá como 
critério a representatividade, a abrangência e a 
complementaridade do conjunto da sociedade, no 
âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De acordo 
com as especificidades locais, aplicando o princípio da 
paridade, serão contempladas, dentre outras, as 
seguintes representações, EXCETO: 
 

A) Associações de pessoas com patologias. 
B) Associações de pessoas com deficiências. 
C) Entidades de aposentados e pensionistas. 
D) Entidades congregadas de sindicatos, como centrais 

sindicais, confederações e federações de 
trabalhadores ferroviários e marítimos.  

E) Trabalhadores da área de saúde, como associações, 
confederações, conselhos de profissões 
regulamentadas, federações e sindicatos, 
obedecendo as instâncias federativas. 
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Questão 20 
 

De acordo com a Constituição Federal, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Não há como estabelecer planos específicos de 

fiscalização do desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

B) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle.  

C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, que 
deve estabelecer políticas sociais que visem à 
redução do risco de agravos, além do acesso mesmo 
que parcial aos serviços de saúde. 

D) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde, mediante 
contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades particulares e com fins 
lucrativos. 

E) As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com a seguinte 
diretriz: descentralização, com direção bilateral e 
apenas na esfera executiva. 

 
Questão 21 
 

Nos processos de licitação, pode ser estabelecida uma 
margem de preferência para produtos manufaturados 
no Brasil. Nos termos da Lei nº 8.666/93, para o 
estabelecimento da margem de preferência deve-se 
levar em consideração, EXCETO: 
 

A) Geração de emprego e renda. 
B) Efeito na arrecadação de tributos.  
C) Análise prospectiva de resultados. 
D) Inovação tecnológica realizada no país. 
E) Custo adicional dos produtos e serviços. 
 
Questão 22 
 

“João, servidor efetivo do INSS, foi aprovado em 
Concurso do Ministério da Saúde.” Considerando que 
esteja em gozo de férias regulares na data de 
publicação de sua nomeação para o novo cargo efetivo, 
nos termos da Lei nº 8.112/90, a posse de João deverá 
ocorrer em até: 
 

A) 15 dias contados da investidura.  
B) 30 dias contados do fim das férias.  
C) 30 dias contados do ato de provimento. 
D) 15 dias contados da publicação da nomeação. 
E) 30 dias contados da publicação da nomeação. 
 
 
 

Questão 23 
 

“Gabriela, domiciliada no Amapá, e Pedro, domiciliado 
no Distrito Federal, foram aprovados em Concurso do 
Ministério da Saúde.” Considerando que o exercício do 
cargo efetivo seja em Brasília, nos termos da Lei nº 
8.112/90, o prazo para a posse de 
 

A) Pedro será de 15 dias.   
B) Pedro será de 10 dias.   
C) ambos será o mesmo. 
D) Gabriela será de 45 dias. 
E) Gabriela será maior que o de Pedro. 

 
Questão 24 
 

“Considere que um servidor do Ministério da Saúde 
tenha celebrado uma parceria entre a administração 
pública e uma entidade privada, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie.” Nos termos da Lei nº 8.429/92 ficou 
configurada a hipótese de ato de improbidade 
administrativa que: 
 

A) Causa Prejuízo ao Erário. 
B) Importa Enriquecimento Ilícito. 
C) Importa em Crime de Responsabilidade. 
D) Decorre de Aplicação Indevida de Benefício 

Tributário. 
E) Atentam Contra os Princípios da Administração 

Pública. 
 
Questão 25 
 

Considere que um servidor do Ministério da Saúde 
tenha praticado as seguintes condutas: 
 

I. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 
exercício regular de direito por qualquer pessoa. 

II. Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por 
quem de direito. 

III. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração ao Código de Ética. 

IV. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e 
qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. 
 

Nos termos do Decreto nº 1.171/94, o servidor incorre 
em infração ética em face apenas das condutas:  
 

A) I e II.  
B) I e III.  
C) II e III. 
D) III e IV.  
E) I, II e IV. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 26 
 

Conhecer e estudar os tipos de usuários é uma 
obrigação das instituições governamentais e dos 
responsáveis pelo sistema contábil do governo, pois o 
contribuinte tem o direito de conhecer a realidade, 
principalmente a partir da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que estabelece a transparência como uma das 
premissas básicas da gestão responsável e indica 
instrumentos a serem utilizados com o objetivo de 
melhorar a interação entre o Estado e o Cidadão. 
Relacione adequadamente os tipos de informação para 
usuários com os integrantes do grupo de interesse. 
 

1. Previdência Social. 
2. Relacionados com a regulação legislativa e 

elaboração dos atos normativos pertinentes.  
3. Relacionados com a prestação de contas dos 

governantes, possuem interesse no cumprimento da 
legalidade e utilização correta dos recursos públicos. 

4. Relacionados com os aspectos econômicos e 
financeiros do Estado, como investidores. 

5. Relacionados com o controle interno e auditoria.  
 

(     ) Poder Executivo.    
(     ) Dirigentes da entidade de todos os níveis.     
(     ) Empresários.    
(     ) Agências de rating.   
(     ) Poder Legislativo.    

 

A sequência está correta em 
 

A) 1, 3, 5, 4, 2.             
B) 2, 5, 1, 4, 3.  
C) 3, 5, 2, 1, 4.  
D) 4, 1, 2, 3, 5.  
E) 5, 1, 3, 4, 2. 
 
Questão 27 
 

O Plano Plurianual representa a mais abrangente peça 
de planejamento e orçamento governamental, uma vez 
que promove a convergência do conjunto das ações 
públicas que visam ao cumprimento das estratégias 
governamentais e dos meios orçamentários necessários 
à viabilização dos gastos públicos. Este plano foi 
instituído pela: 
 

A) Lei nº 6.404/76.                                                                            
B) Lei nº 10.520/2002.   
C) Lei Federal nº 4.320/64. 
D) Constituição Federal de 1988. 
E) Lei Complementar nº 101/2000. 
 
 
 

Questão 28 
 

“Compete ao plano plurianual estabelecer, de forma 
regionalizada,_________________, 
__________________ e _______________________ da 
administração pública federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração continuada.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
 

A) as diretrizes / os objetivos / as metas  
B) as funções alocativas / a distributiva / a estabilizadora 
C) os empréstimos / os financiamentos / os 

refinanciamentos 
D) o orçamento fiscal / da Seguridade Social / de 

investimento 
E) os débitos judiciais / a dívida pública federal / as 

despesas da União com pessoal e encargos sociais 
 
Questão 29 
 

Com relação ao mandato presidencial, a vigência do 
Plano Plurianual (PPA) é estabelecida para até 
 

A) o final do exercício financeiro do mandato vigente. 
B) o final do segundo exercício financeiro do mandato 

subsequente. 
C) o final do primeiro exercício financeiro do mandato 

subsequente. 
D) o início do primeiro exercício financeiro do mandato 

subsequente.                                                                                      
E) o início do segundo exercício financeiro do mandato 

subsequente. 
 
Questão 30 
 

O Plano Plurianual (PPA) compõe-se basicamente de 
dois grandes módulos, a saber: a base estratégica e os 
programas. A base estratégica do plano é constituída 
pelos seguintes elementos, EXCETO: 
 

A) Análise da situação econômica e social.  

B) Previsão dos recursos orçamentários e sua 

distribuição entre os setores e/ou entre os 

programas. 

C) Diretrizes, objetivos e prioridades dos órgãos 

setoriais compatíveis com a orientação estratégica de 

governo. 

D) Diretrizes, objetivos e prioridades de governo 

propostas pelo Chefe do Poder Executivo e aprovadas 

pelo Poder Legislativo.  

E) Definição dos problemas a serem solucionados, 
expressos em indicadores e os objetivos a serem 
alcançados na superação desses problemas.  
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Questão 31 
 

O Plano Plurianual (PPA) traduz, de um lado, o 
compromisso com estratégias e a visão de futuro e, de 
outro, a previsão de alocação dos recursos 
orçamentários nas funções de Estado, nos programas 
de governo e junto aos órgãos públicos. Constituem 
fatores críticos de sucesso na elaboração, implantação 
e execução do PPA, EXCETO: 
 

A) Compatibilidade entre os programas e a orientação 
estratégica.  

B) Objetivos coerentes com a capacidade e 
dispobilidade de recursos administrativos e 
financeiros de cada órgão setorial. 

C) Divulgação da aplicação dos recursos e dos resultados 
obtidos, proporcionando publicidade, transparência e 
participação. 

D) Demonstrativo da estimativa e compensação da 
renúncia de receita e da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado. 

E) Integração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
Lei Orçamentária Anual (LOA) e suas respectivas 
execuções orçamentárias e financeiras com o Plano 
Plurianual (PPA). 

 
Questão 32  
 

Uma empresa tem vendas de $ 200 mil, uma renda 
líquida de $ 15 mil e o balanço patrimonial apresentado 
a seguir: 
 

Caixa $ 10.000 Contas a pagar $ 30.000 

Contas a 
receber 

$ 50.000 
Outros 
passivos 
circulantes 

$ 20.000 

Estoques $ 150.000 
Exigível a 
longo prazo 

$ 50.000 

Ativos 
permanentes 
líquidos 

$ 90.000 Capital Social $ 200.000 

Ativo Total $ 300.000 
Passivo total e 
patrimônio 
líquido 

$ 300.000 

 

O índice de liquidez corrente da empresa é de: 
 

A) 2,2.         

B) 2,3.  

C) 2,6.  

D) 3,0.  

E) 4,2. 

 
 
 

Questão 33 
 

Deverá constar na Lei das Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) o Anexo de Riscos Fiscais, que são classificados 
em riscos orçamentários, de dívida e ativos 
contingentes. Os ativos contingentes podem ser 
agrupados nas seguintes classes, EXCETO: 
 

A) Dívida Ativa.                                                                                             
B) Depósitos judiciais. 
C) Crédito do Banco Central. 
D) Haveres financeiros administrados pelo Tesouro. 
E) Demandas judiciais contra empresas estatais 

dependentes que fazem parte do Orçamento Fiscal. 
 
Questão 34 
 

“De acordo com a Lei nº 4.320/64, empenho é o ato 
emanado de autoridade competente que cria para o 
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição. A modalidade de empenho 
que é emitido, por exemplo, para a compra de artigos 
de escritório e a contratação de serviços de terceiros, 
sendo acordado que seu pagamento será realizado em 
uma única parcela de valor indivisível, é classificado 
como empenho ________________.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
 

A) parcial  
B) global                  
C) universal  
D) ordinário  
E) estimativa 
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Questão 35 
 

Com referência ao empenho, analise as afirmativas a 
seguir. 
 

I. Para cada empenho será extraído um documento 
denominado “nota de empenho” que indicará o 
nome do credor, a especificação e a importância da 
despesa, bem como a dedução desta do salto da 
dotação própria. 

II. Em casos especiais, previstos na legislação específica, 
será dispensada a emissão da nota de empenho. 

III. Empenho é um instrumento operacional de controle 
da execução orçamentária, necessário ao próprio 
gestor, e lhe permite evitar que venha a contratar 
despesas em montante maior que a dotação 
orçamentária. 

IV. O empenho e a nota de empenho apresentam 
distintas finalidades. O primeiro atende à 
necessidade do gestor. O segundo atende à 
necessidade do fornecedor. 

V. Nota de empenho é o ato administrativo que tem 
por única função reservar, para cobertura da despesa 
nele especificada, parcela da dotação orçamentária 
do exercício corrente. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas 
 

A) IV e V.  
B) II, III e V.  
C) III, IV e V.   
D) I, II, III e IV.       
E) II, III, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 36 
 

A receita pública pode ser conceituada como um 
conjunto de ingressos financeiros com fonte e fatos 
geradores próprios e permanentes oriundos da ação e 
de atributos inerentes à instituição e que, integrando o 
patrimônio na qualidade de elemento novo, produz-lhe 
acréscimos, sem, contudo, gerar obrigações, reservas 
ou reivindicações. Diante do exposto, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
 

1. Receitas correntes. 
2. Receitas de capital. 
 

(     ) Receita de operações de crédito. 
(     ) Receita da conversão, em espécie, de bens e 

direitos. 
(     ) Receita de aluguéis. 
(     ) Receita agropecuária. 
(     ) Receita industrial. 
 

A sequência está correta em 
 

A) 1, 2, 2, 1, 2.  
B) 2, 1, 1, 2, 1.  
C) 1, 2, 1, 2, 2.  
D) 2, 2, 1, 1, 1.  
E) 1, 2, 2, 2, 1. 
 
Questão 37 
 

Entende-se por estágios da receita orçamentária cada 
passo identificado que evidencia o ingresso da receita 
no caixa do governo. Afirma-se que os estágios da 
receita pública representam as fases percorridas pela 
receita na execução orçamentária. Com referência aos 
estágios da receita orçamentária, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 

A) Declaração, momento em que o contribuinte declara 

o quanto auferiu de renda e o Estado calcula o valor 

devido. 

B) Previsão representa a estimativa do que se espera 

arrecadar durante o exercício e que consta da Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 

C) Recolhimento é o ato pelo qual os agentes 

arrecadadores entregam diretamente ao tesouro 

público o produto da arrecadação. 

D) Lançamento é o ato da repartição competente, que 

verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que 

lhe é devedora e inscreve o débito desta.  

E) Arrecadação é o momento em que os contribuintes 
comparecem perante os agentes arrecadadores, 
devidamente credenciados e contratados, e paga 
suas obrigações para com o Estado. 
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Questão 38 
 

Com referência à inscrição de despesas em restos a 
pagar no setor público, afirma-se que é decorrente da 
aplicação dos seguintes princípios: 
 

A) Unidade e Programação 
B) Universalidade e Publicidade. 
C) Unidade e Universalidade do Orçamento. 
D) Legalidade da Despesa e Anualidade do Orçamento. 
E) Competência da Despesa e Exclusividade do 

Orçamento. 
 
Questão 39 
 

“Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de _____ dias.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
 

A) 30  
B) 35  
C) 40  
D) 42  
E) 45 
 
Questão 40 
 

No processo de compras de hortifrutigranjeiros, pão e 
outros gêneros perecíveis, a licitação será: 
 

A) Convite.   
B) Suspensa.                                                                    
C) Dispensada. 
D) Por concorrência. 
E) Por tomada de preços. 
 
Questão 41 
 

“Pregão é a modalidade para aquisição de bens e 
serviços comuns, assim considerados aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. Se não houver a 
fixação de um prazo no edital para a validação das 
propostas, o prazo estabelecido será de _____ dias.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
 

A) 50   
B) 60   
C) 70   
D) 80  
E)  90   

Questão 42 
 

Com relação aos princípios orçamentários, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
 

1. Programação. 
2. Unidade. 
3. Universalidade. 
4. Anualidade. 
5. Exclusividade. 
6. Clareza. 
7. Equilíbrio. 
 

(     ) O orçamento deverá manter a igualdade, do ponto 
de vista financeiro, entre os valores de receita e 
despesa.   

(     ) Os orçamentos de todos os órgãos autônomos que 
constituem o setor público devem-se fundamentar 
em uma única política orçamentária estruturada 
uniformemente e que se ajuste a um método único.    

(     ) Deverão ser incluídos no orçamento, 
exclusivamente, assuntos que lhe sejam 
pertinentes.    

(     ) Deverão ser incluídos no orçamento todos os 
aspectos do programa de cada órgão, 
principalmente aqueles que envolvam qualquer 
transação financeira ou econômica.    

(     ) Este moderno princípio fundamenta-se atualmente 
na obrigatoriedade de especificar os gastos por 
meio de programas de trabalho que permitirão 
uma identificação dos objetivos e metas a serem 
atingidos.    

(     ) Utiliza-se, convencionalmente, o critério de um ano 
para o período orçamentário, por apresentar a 
vantagem de ser o adotado pela maioria das 
empresas particulares.    

(     ) O orçamento deve ser expresso com transparência, 
de forma ordenada e completa.    

 

A sequência está correta em 
 

A) 7, 2, 5, 3, 1, 4, 6. 
B) 1, 3, 5, 7, 2, 6, 4.  
C) 5, 3, 1, 6, 4, 2, 7. 
D) 6, 3, 4, 2, 1, 7, 5. 
E) 4, 2, 1, 5, 7, 6, 3. 
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Questão 43 
 

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal tem como órgão central a Controladoria Geral 
da União (CGU) e é composto pelas atividades de 
avaliação do cumprimento das metas previstas no 
Plano Plurianual, da execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União e de avaliação da 
gestão dos administradores públicos federais, 
utilizando como instrumentos a auditoria e a 
fiscalização com as finalidades estabelecidas pela 
Constituição Federal, EXCETO: 
 

A) Zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional. 
B) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 
C) Exercer o controle sobre as operações de crédito, 

avais e garantias, bem como os direitos e haveres da 
União. 

D) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual, a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União.  

E) Comprovar a legalidade e avaliar o resultado, quanto 
à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado. 

 
Questão 44 
 

“No Brasil, o controle externo está a cargo do 
Congresso Nacional e será exercido com o auxílio 
do(da): 
 

A) Ouvidoria Geral da União.  
B) Tribunal de Contas da União. 
C) Comissão de Coordenação de Correição. 
D) Conselho de Transparência Pública e Combate à 

Corrupção. 
E) Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas. 
 
Questão 45 
 

“Uma boa governança pública, à semelhança da 
corporativa, está apoiada em princípios, ao qual as 
entidades do setor público devem aderir para 
efetivamente aplicar os elementos de governança 
corporativa visando alcançar as melhores práticas.” Os 
princípios a que o texto se refere são, EXCETO: 
 

A) Oratória.  
B) Transparência.  
C) Relações éticas.  
D) Prestação responsável de contas. 
E) Conformidade em todas as suas dimensões. 

 

 

Questão 46 
 

Com referência aos indicadores financeiros relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. Índice de Liquidez Corrente. 
2. Índice de Liquidez Seca. 
3. Índice de endividamento geral. 
4. Giro do estoque. 
5. Giro do Contas a Receber. 
6. Giro do Ativo Total. 
7. Margem de lucro. 
 

(     ) (Ativo Total – Patrimônio Líquido) / Ativo Total.      
(     ) Custo da Mercadoria Vendida / Estoque. 
(     ) Vendas / Ativo Total.  
(     ) Lucro Líquido / Vendas. 
(     ) Ativo Circulante / Passivo Circulante. 
(     ) Vendas / Contas a receber.     
(     ) (Ativo Circulante – Estoque) / Passivo Circulante.    
 

A sequência está correta em 
 

A) 2, 1, 5, 3, 4, 7, 6.                                                                                  
B) 3, 4, 6, 7, 1, 5, 2.   
C) 1, 3, 7, 2, 6, 4, 5. 
D) 4, 2, 6, 7, 5, 3, 1. 
E) 7, 5, 3, 1, 4, 2, 6. 
 
Questão 47 
 

De acordo com a Lei Complementar Federal nº 
101/2000 ou Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
responsabilidade na gestão fiscal, o limite de gastos de 
pessoal e endividamento público serão calculados com 
base na Receita Corrente Líquida, que é composta 
basicamente por receitas: 
 

A) Correntes e de capital arrecadadas no mês de 

referência. 

B) Correntes e de capital arrecadadas no bimestre de 

referência. 

C) Correntes e de capital arrecadadas até o trimestre de 

referência.  

D) Tributárias, patrimoniais, operações de créditos e 

decorrentes de alienação de ativos, no mês de 

referência. 

E) Tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias e 

de serviços, arrecadadas no mês em referência e nos 

onze anteriores. 
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Questão 48 
 

Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, o 
compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e aceite de título, 
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros constitui: 
 

A) Operação de crédito.   
B) Concessão de garantia.   
C) Dívida pública mobiliária. 
D) Dívida pública consolidada. 
E) Refinanciamento da dívida mobiliária. 
 
Questão 49 
 

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 ou Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a definição de empresa 
controlada é descrito, considerando apenas as 
sociedades: 
 

A) Cuja maioria do capital social com direito a voto 
pertença, direta ou indiretamente, a ente da 
Federação. 

B) Em que a União possua parte do capital social, 
mesmo que minoritária, mas desde que com direito a 
voto. 

C) Em que a maioria do capital social, com direito a 
voto, pertença exclusivamente de forma direta a ente 
da Federação. 

D) Em que a maioria do capital social, mesmo que sem 
direito a voto, pertença direta ou indiretamente a 
ente da Federação. 

E) Que recebam do ente controlador recursos 
financeiros para pagamento de despesas com pessoal 
ou de custeio em geral ou de capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 50 
 

Considerando o demonstrativo a seguir e o que 
estabelece a Lei Complementar nº 101/2000 ou Lei de 
Responsabilidade Fiscal, pode-se afirmar que o valor 
das despesas com pessoal da administração pública 
considerado para efeito do limite estabelecido pela 
legislação é de: 
 

Despesa Valor $ 

Vencimentos de Servidores. 20.000 

Subsídios dos Deputados. 6.000 

Gratificações a Servidores. 4.000 

Horas Extras. 2.000 

Diárias pagas a servidores. 2.000 

Mão de Obra terceirizada que substitui 
servidores. 

3.500 

Aposentadorias pagas com recursos do 
fundo de previdência próprio dos 
servidores. 

6.000 

 

A) $ 35.500.  
B) $ 37.500.  
C) $ 38.000.  
D) $ 39.500.  
E) $ 43.500.  
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

� A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (um) estudo de caso. 
� A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, 

de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de 
candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como também no caso de 
candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Nesse caso, o candidato será 
acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente 
a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

� A resposta à Prova Discursiva deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) linhas para o texto. 
Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou 
que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida. 

� O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver 
texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item anterior, bem como 
no caso de identificação em local indevido. 

� A Prova Discursiva terá o valor de 40 (quarenta) pontos. 
� Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da Avaliação 
 

Aspectos Formais e 

Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, 

paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 
12 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e 

ao conteúdo programático proposto. 
28 pontos 

TOTAL DE PONTOS: 40 pontos 

 
 
Uma empresa apresentou a seguinte demonstração: 
 

Ativo/Passivo 31/12/X00 ($) mil AH AV 31/12/X01 ($) mil AH AV 

       

Ativo Circulante 38.116 100,0 45,2% 46.512 122,0 49,6% 

Realizável a Longo Prazo 126 100,0 0,1% 1.254 995,2 1,3% 

Ativo Permanente 46.100 100,0 54,7% 46.042 99,9 49,1% 

TOTAL 84.342 100,0 100,0% 93.808 111,2 100,0% 

Passivo Circulante 19.628 100,0 46,5% 50.580 128,8 53,9% 

Exigível a Longo Prazo 3.735 100,0 8,9% 9.112 122,0 9,7% 

Patrimônio Líquido 18.808 100,0 44,6% 34.116 90,7 36,4% 
 

* AH = Análise Horizontal 
* AV = Análise Vertical 
 

Realize a análise do comportamento patrimonial dessa empresa, considerando os dados horizontal e vertical da 
demonstração contábil. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente. Os objetos 

restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, 

impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, 

não é 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, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme 

de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha 

de Texto Definitivo. 

5. Com vistas à garantia da isonomia e lisura desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Ao término da prova o candidato 

deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) itens de múltipla escolha e um estudo de caso. Leia-o atentamente. 

7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 

correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

e Folha de Texto Definitivo que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o 

material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. 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. O candidato também poderá 

retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não 

poderá levar consigo o Caderno de Provas. 

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

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

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

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no site www.idecan.org.br, a partir 

das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- 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 à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos deverá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 

com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




