MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 08/03/2020

CARGO:

CONTADOR
(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;
Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Especíﬁcos: 16 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identiﬁcação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES DE 1 A 5 LÍNGUA PORTUGUESA

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado
é que “liberdade completa ninguém desfruta”. A respeito da estrutura sintática dessa oração, marque a alter01. O trecho a seguir foi extraído da obra ‘Memórias nativa CORRETA.
do Cárcere’, de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente
para responder às próximas questões.
a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são compostos.
“Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efe- b) O termo “completa” desempenha a função de nútivamente se queimaram alguns livros, mas foram ra- cleo do sujeito.
ríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se li- c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo
mitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, termo “ninguém”.
tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio d) A expressão “liberdade completa” exerce a função
à produção literária. Certos escritores se desculpam de sujeito composto da oração.
de não haverem forjado coisas excelentes por fal- ___________________________________________
ta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar
inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém 05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao aledesfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e aca- gar que os escritores são “oprimidos pela sintaxe”, o
bamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política autor pretende enfatizar que:
e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”. a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes recursos para promover a perseguição aos artistas.
Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar b) a produção literária jamais é completamente livre,
que o autor:
pois obedece a certas normas gramaticais.
c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto
a) denuncia a prática dos governos autoritários bra- para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
sileiros de censurarem previamente as obras de arte. d) os rigores das normas ortográficas são o principal
b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Es- impedimento à produção literária em qualquer país.
tado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
c) argumenta que a ausência de liberdade total não ___________________________________________
foi um grande obstáculo à produção literária de alta
QUESTÕES DE 6 A 10 qualidade.
MATEMÁTICA
d) indica duas barreiras que impediram por completo
o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática 06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas
e a lei.
no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria
___________________________________________ (massa), assinale a alternativa CORRETA:
02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de
que “nunca tivemos censura prévia em obra de arte”.
Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar
que:

a) Um grama equivale a mil miligramas.
b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em
litros.
c) A unidade de massa “quilograma” abrevia-se como
“KG”, em letras maiúsculas.
d) Não é possível representar, no sistema de medidas
brasileiro, massas inferiores a um micrograma.
___________________________________________

a) está oculto.
b) é composto.
c) é inexistente.
d) está invertido.
___________________________________________ 07. Sobre a função:

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que
NÃO contém uma palavra que pode ser classificada Assinale a alternativa CORRETA.
foneticamente como proparoxítona.
a)
a) Gramática.
b) É uma função bijetora, considerando
b) Raríssimos.
c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns elec) Efetivamente.
mentos do conjunto Domínio não possuem respectivos
d) Demagógicas.
valores no conjunto Imagem.
___________________________________________ d) É uma função do segundo grau, uma vez que a variável x está multiplicada por 2.
___________________________________________
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08. Assinale a alternativa que contém a soma das
raízes do sistema de equações a seguir:

a) Irã
b) Egito
c) Marrocos
d) Afeganistão
___________________________________________

a) -6.
b) -4.
c) +2.
d) +6.
___________________________________________

12. A notícia a seguir trata da participação do Brasil
na última reunião de uma das mais importantes organizações internacionais. Leia-a atentamente e marque a
alternativa que contém o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

09. Sobre um pentágono, assinale a alternativa “Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para
CORRETA.
líderes, chefes de Estado e empresários presentes no
a) A soma de seus ângulos internos, assim como de __________________, em Davos. Principal representante do governo brasileiro no local neste ano, Gueum quadrado, é de 360º.
des deve se empenhar em atrair capital externo para o
b) Possui 6 diagonais internas.
c) Para um pentágono regular de lado l, sua área é país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento
dada por .
ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as
d) A soma de seus ângulos externos é de 360º.
apresentações do ministro se concentrarão na redução
___________________________________________
do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.
10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para
realização de desenhos quanto em obras. É composta
por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos
internos de 30º, 60º e 90º; ou dois de 45º e um de 90º.
Considerando o esquadro isósceles, se este possuir
hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o tamanho aproximado de cada cateto?
(Considere

)

a) 10,7cm.
b) 14cm.
c) 15cm.
d) 21cm.
___________________________________________
QUESTÕES DE 11 A 15 CONHECIMENTOS GERAIS
11. Considere a análise a seguir, a respeito de um recente fato que gerou repercussões nas relações internacionais, e marque a alternativa que indica o nome
do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significativo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas,
a ordem do presidente Donald Trump de bombardear
o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani
pegou todos de surpresa. Embora as consequências
do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facilmente desencadear um conflito militar na região, visto
que aquele general estava, de fato, no comando da política externa do _________, e era uma personalidade
política popular tanto no país dele quanto no exterior”.
(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)
a) Fórum Econômico Mundial
b) Tribunal Penal Internacional
c) Fundo Monetário Internacional
d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.
___________________________________________
13. O seguinte trecho apresenta uma definição para
um importante conceito da atualidade. Leia-o atentamente e marque a alternativa que indica o conceito de
que se trata.
“Trata-se de um fenômeno social total e multidimensional, que não é completamente recente, nem inteiramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno
está inserido num processo histórico não significa negar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse
processo compreende atualmente novas dinâmicas
econômicas, políticas e culturais, com importante dimensão e impacto, e que constituem uma verdadeira transformação no mundo em que vivemos. Em
síntese, tem-se experimentado a passagem de uma
internacionalização de certas instituições econômicas de raiz nacional para um processo mais generalizado de integração econômica à escala mundial”.
a) Globalização.
b) Nacionalismos.
c) Direitos Humanos.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________
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14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas adotou a chamada ‘Declaração Universal dos Direitos Humanos’. Examine as opções a
seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um
dos princípios que norteiam esse documento, conforme referidos em seu preâmbulo.
a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as
nações.
b) Dignidade inerente a todos os membros da família
humana.
c) Protecção dos direitos do homem através de um regime de direito.
d) Esvaziamento das identidades nacionais, para redução das desigualdades.
___________________________________________
15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas
medidas é da competência administrativa comum do
Município, da União e do Estado. Marque a alternativa
que NÃO indica uma dessas medidas.
a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio público.
b) Combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos.
c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem
como instituir a guarda municipal para a proteção de
seus bens, serviços e instalações.
d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
___________________________________________
QUESTOES DE 16 A 30 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. O planejamento é uma das tarefas essenciais da
gestão governamental. É por meio dele que se definem as estratégias para orientar o rumo que se deseja
para o país e são definidas as prioridades do Governo.
Como os recursos financeiros, organizacionais, informacionais e tecnológicos de um país são limitados, é
preciso fazer escolhas. E o planejamento é um espaço
político decisório no qual o governo decide, em resposta às demandas da sociedade, quais políticas públicas serão implementadas para enfrentar problemas
e aproveitar oportunidades. De acordo com o modelo orçamentário para a gestão do dinheiro público no
Brasil definido na Constituição Federal de 1988, considere:
I - O Plano Plurianual (PPA) é um planejamento de
médio prazo, que define as estratégias, diretrizes e
metas do Governo por um período de um ano.
II- A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) define as
metas e prioridades de cada ano, incluindo a meta de

resultado primário.
III - É a LDO que estabelece a ligação entre o Plano
Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
IV - A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o orçamento
propriamente dito, uma lei que estima as receitas e fixa
as despesas públicas para o período de um exercício
financeiro.
De acordo com as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
17. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A natureza jurídica específica do tributo
é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: a denominação e demais características formais adotadas pela
lei; a destinação legal do produto da sua arrecadação.
De acordo com o Código Tributário Nacional, o tributo
instituído para fazer face ao custo de obras públicas
de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual
o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado é intitulado de:
a) Contribuição de Melhoria.
b) Taxa.
c) Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza.
d) Imposto sobre serviços de qualquer natureza.
___________________________________________
18. Considere as informações a seguir referentes à
aquisição e distribuição de um lote de livros para os
alunos da rede pública municipal de ensino por uma
determinada Secretária Municipal de Educação:

De acordo com o Regime Contábil (Patrimonial), uma
variação patrimonial diminutiva foi reconhecida em:
a) 05/02/2019
b) 12/02/2019
c) 26/02/2019
d) 27/02/2019
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19. Considere os dados extraídos do Balanço Orça- I - O princípio da legalidade tributária vem disposto no
mentário de uma entidade pública referente ao exercí- artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e prescio financeiro de 2018:
creve que apenas as situações descritas em lei são
tributáveis, ou seja, nenhum tributo pode ser criado,
aumentado, reduzido ou extinto sem que seja por lei.
Ressalta-se, que a lei deve ser editada pela pessoa
política competente.
II - O princípio da irretroatividade tributária estabelece
Com base nestas informações, o valor inscrito em res- que não haverá cobrança de tributo sobre fatos que
tos a pagar não processados, no exercício, foi:
aconteceram antes da entrada em vigor da lei que o
instituiu.
a) R$ 50.000,00
III - O princípio da isonomia ou Igualdade assegura que
b) R$ 45.000,00
os indivíduos recebam o mesmo tratamento pela lei,
c) R$ 30.000,00
sem distinções de qualquer natureza.
d) R$ 15.000,00
IV - A capacidade contributiva é, também, um dos prin___________________________________________ cípios mais importantes do Direito Tributário, pois é
20. No que tange à contabilidade pública e às demons- através dele que o legislador e o operador do direito
trações contábeis aplicadas ao setor público, julgue os põem em prática um dos princípios básicos da demoitens a seguir.
cracia: a igualdade, assegurada no caput do artigo 5º
da Constituição Federal.
I - O balanço financeiro do setor público é composto
por um único quadro, no qual as receitas e as despe- De acordo com as afirmativas acima, assinale a altersas orçamentárias executadas são classificadas por nativa CORRETA:
fonte e destinação de recursos.
II - A elaboração do balanço patrimonial não se vale a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
somente de contas de natureza patrimonial, uma vez b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
que há quadro de contas de compensação elaborado c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
com a utilização de contas de natureza de controle.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
III - Os relatórios contábeis de propósitos gerais abrangem as demonstrações contábeis, mas não se limitam ___________________________________________
a estas.
IV - No balanço orçamentário, as receitas devem ser 22. Despesa pública é a aplicação do dinheiro arredemonstradas por tipo de orçamento e as despesas, cadado por meio de impostos ou outras fontes para
por natureza econômica.
custear os serviços públicos prestados à sociedade ou
para a realização de investimentos. A despesa pública
De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter- é classificada como despesa corrente e despesa de canativa CORRETA:
pital. Assinale a opção que indica despesas correntes.
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
21. Não se pode pensar em gestão tributária sem,
antes, entender os princípios constitucionais Tributários. É, principalmente, na Constituição Federal que
encontramos os princípios que regulamentam o dia a
dia das pessoas, que define a organização administrativa, financeira e política do Estado. Tais princípios
são essenciais para que as relações de todos os ramos do direito aconteçam de forma excelente. Dentre tais princípios, temos os tributários que funcionam
como mecanismos de defesa do contribuinte frente a
atuação do Estado no campo do direito tributário. Os
princípios constitucionais tributários são normas que
se sobrepõe às demais, devido á sua natureza constitucional, sem contar com a importância para a harmonia do sistema tributário. De acordo com os princípios
constitucionais tributários, considere:

a) Inversões financeiras e despesas de custeio.
b) Despesas de custeio e transferências correntes.
c) Investimentos e despesas de custeio.
d) Transferências correntes e inversões financeiras.
___________________________________________
23. A empresa Felicidade adquiriu móveis de escritório para a sala de reuniões. Os móveis custaram R$
10.000 e o frete de R$ 120 foi pago pelo fornecedor.
A instalação dos móveis teve um custo de R$ 400. Na
ocasião, estimou- se que a remoção dos móveis no final do contrato de locação do imóvel será de R$ 400.
Em relação aos móveis adquiridos, assinale a opção
que indica o valor a ser contabilizado no Ativo Imobilizado da entidade.
a) R$ 10.920,00
b) R$ 10.800,00
c) R$ 10.400,00
d) R$ 10.000,00
___________________________________________
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24. No balanço patrimonial de uma entidade do setor IV - As contas do Município, com o parecer prévio emitipúblico, os atos da administração, com potencial de do pelo Tribunal de Contas do Estado, ficarão, durante
sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer
modificar o patrimônio, devem ser registrados:
contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
a) No ativo
b) No passivo.
De acordo com as afirmativas acima, assinale a
c) Nas contas de compensação.
alternativa CORRETA:
d) No patrimônio líquido.
___________________________________________
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
25. A tabela seguinte apresenta dados, em reais, reti- b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
rados da Demonstração do Resultado do exercício de c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
uma companhia ao final de um determinado período. d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
Receita de Venda de Mercadorias
R$
900.000,00 27. Segundo o previsto no regime jurídico dos FuncioDevolução de vendas
R$
70.000,00 nários Públicos do Município de Assis Chateaubriand,
considere:
Descontos condicionais concedidos

R$

35.000,00

Impostos sobre vendas

R$

225.000,00

Custo das mercadorias vendidas

R$

330.000,00

Considerando-se somente os dados apresentados, o
valor da receita líquida relativo ao período em questão
é igual:
a) R$ 675.000,00
b) R$ 605.000,00
c) R$ 570.000,00
d) R$ 240.000,00
___________________________________________
26. Em relação a fiscalização contábil, financeira e orçamentária de acordo com a Lei Orgânica do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND, considere:
I - A fiscalização contábil, financeira e orçamentária,
operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta, indireta ou fundacional,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pela Prefeitura Municipal, mediante controle
externo e pelo controle interno de cada Poder, na forma da lei.
II - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, entidade pública ou privada que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou
que, em nome deste, assuma obrigações de natureza
pecuniária.
III - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno, apoiado
nas informações contábeis, com o objetivo de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado.

I - Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público,
com o compromisso de bem servir, formalizada com a
assinatura do termo pela autoridade competente e pelo
empossado.
II - O concurso e o processo seletivo público terão
validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado
uma única vez, por igual período.
III - O funcionário nomeado em virtude de habilitação
em concurso público, procedida da posse expressa no
cargo, deverá cumprir, obrigatoriamente, estágio probatório com duração de três anos, mediante efetivo
exercício das funções do cargo ocupado.
IV - O funcionário nomeado em virtude de habilitação
em concurso público, procedida da posse expressa no
cargo, deverá cumprir, obrigatoriamente, estágio probatório com duração de dois anos, mediante efetivo
exercício das funções do cargo ocupado.
De acordo com as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
28. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração
e em cada ente da Federação, não poderá exceder os
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: União, 50%, Estados, 60%, e Municípios,
60%. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%
do limite, são vedados ao Poder ou órgão, que houver
incorrido no excesso:
I - Criação de cargo, emprego ou função.
II - Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de
servidores das áreas de educação, saúde e segurança.
5

III - Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e
as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
IV - Pagamento de despesas decorrentes de decisão
judicial e pagamento de despesas com inativos.

30. Com o objetivo de uniformizar as práticas contábeis, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em conjunto com o Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis (GTCON), elaborou o Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público (PCASP), adequado aos dispositivos
legais vigentes, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP), aos padrões
De acordo com as afirmativas anteriores, assinale a internacionais de Contabilidade do Setor Público e às
alternativa CORRETA:
regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças
Públicas reconhecidas por organismos internacionais.
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
O Plano de Contas da Administração Pública Federal
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
está estruturado por níveis de desdobramento, sendo
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
que o primeiro nível é denominado:
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________ a) Item
b) Classe
29. A licitação é a forma oficial, prevista pela Cons- c) Grupo
tituição Federal e regulamentada pela Lei 8666/93, d) Título
para que todos os órgãos da Administração Pública ___________________________________________
realizem contratação de serviços ou compra de produtos. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar
edital de licitação por irregularidade na aplicação da
Lei 8666/93, devendo protocolar o seu pedido junto ao
órgão responsável pela licitação:
a) Até 10 (dez) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação.
b) Até 08 (oito) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação.
c) Até 07 (sete) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação.
d) Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação.
___________________________________________

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/03/2020.
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