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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de 
prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 

cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 

saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 

consigo. 
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PORTUGUÊS 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 08. 

 
O céu é o limite 

Roberto Pompeu de Toledo 
 

A cada trinta anos, com margem de erro nunca superior a alguns poucos meses, o sr. Absurdo da Silva bate ponto, com o 1 

característico estardalhaço, na política brasileira. Por obra sua, em agosto de 1954, o senhor que então ocupava o Palácio do Catete 2 

saiu de uma exaustiva reunião fazendo crer que se licenciava do cargo para, poucas horas depois, amanhecer morto, com uma 3 

mancha vermelha no pijama a denunciar o tiro que desferira no coração. Em março de 1985, observada a aludida margem de erro, 4 

pregou uma peça no senhor que no dia seguinte ocuparia o Palácio da Alvorada. Forçou-o, em vez disso, a internar-se num hospital, 5 

acometido do mal que o mataria no mês seguinte. Na semana passada, com a brutalidade que também lhe é característica, roubou 6 

a vida de uma jovem promessa da vida pública brasileira e fez a campanha eleitoral para a Presidência voltar à estaca zero. 7 

Os dois primeiros eventos envolvem diretamente a Presidência da República, não uma candidatura, e por isso têm peso 8 

histórico maior. Iguala os três, no entanto, uma outra característica das intervenções do Absurdo da Silva: deixar à sua passagem 9 

um fortíssimo rastro emocional. Ao clima de choque com a notícia seguem-se enterros históricos. Foi assim no caso de Getúlio 10 

Vargas, a vítima de 1954, assim no de Tancredo Neves, a de 1985, e não há dúvida de que no caso de Eduardo Campos, o sorteado 11 

de 2014, ocorrerá o mesmo. Sendo Absurdo da Silva primo-irmão do Sobrenatural de Almeida, o clima emocional pode operar 12 

milagres. Getúlio Vargas recolheu-se a seus aposentos, naquele dia, como um cadáver político – abandonado, vilipendiado, 13 

humilhado e sem chance de redenção. Ao amanhecer cadáver de verdade, assestou golpe de mestre aos adversários e garantiu-se 14 

o lugar de martirizado por uma causa perante a posteridade. A morte de Eduardo Campos já provocou, se não um milagre, uma 15 

grande reviravolta na campanha eleitoral. 16 

A reviravolta foi fazê-lo superar, embora da pior maneira possível, o maior dos desafios que tinha pela frente: tornar-se 17 

conhecido. Esse era o motivo pelo qual dormia tão pouco e tanto voava, nestes últimos tempos. Hoje provavelmente superou a 18 

todos, até a própria presidente da República, como o candidato mais conhecido da população.  19 
Revista Veja, edição 2387, 20 de agosto de 2014, pág. 126. Adaptado. 

 

 
01 - Considerando as informações contidas no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas 

sobre a utilização da personificação: 
 

(   ) O autor usa a personificação para se referir a Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo Campos. 
(   ) O autor personifica o absurdo, empregando expressões como “bate ponto” e “pregou uma peça”. 
(   ) O autor personifica o sobrenatural, traçando entre ele e o absurdo uma relação humana de parentesco. 
(   ) A personificação é utilizada para fazer referência a três mortes que aconteceram de maneira inexplicável. 

 

Assinale a alternativa apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
 

a) F – V – V – F.  
b) F – V – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – V – F – V. 

 

 
02 - Nas linhas 1 e 2, Roberto Pompeu de Toledo observa que “a cada trinta anos, (...) o sr. Absurdo da Silva bate ponto (...) 

na política brasileira”. Isto quer dizer que 
 

1. houve acontecimentos significativos na história política brasileira separados por períodos de trinta anos. 
2. o autor considera que a cada trinta anos a política brasileira passa por mudanças absurdas. 
3. o Brasil teve grandes presidentes que faleceram de modo inexplicável em períodos de trinta anos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

 
03 - A expressão “os três” (linha 9) se refere 
 

a) à Presidência da República, a Getúlio Vargas e a uma candidatura. 
b) ao Palácio do Catete, ao Palácio da Alvorada e à campanha eleitoral. 
c) às mortes dos três políticos, ao choque da população e aos enterros históricos. 
d) aos anos de 1954, 1985 e 2014. 
e) aos eventos das mortes de Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo Campos. 
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04- Com base no texto, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Ao mencionar a “margem de erro”, o autor procura destacar que o evento de 1985 não ocorreu exatamente com o 
intervalo de 30 anos em relação aos demais eventos mencionados. 

(   ) Segundo o autor, o intervalo entre as mortes dos três políticos é uma coincidência, como também é coincidência 
o efeito emocional desses eventos sobre a sociedade brasileira. 

(   ) A expressão “bate ponto” (linha 1), ao associar as mortes trágicas de políticos com o comparecimento do 
trabalhador ao local de trabalho, destaca a recorrência dos eventos em intervalos regulares. 

(   ) O autor destaca efeitos quase milagrosos associados às mortes de Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo 
Campos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – F – V – V. 
d) V – V – V – V. 
e) V – F – V – F. 

 
05 - No trecho “(...) no caso de Eduardo Campos, o sorteado de 2014, ocorrerá o mesmo” (linhas 12 e 13), a expressão “o 

mesmo” refere-se 
 

a) à transformação de Eduardo Campos num mártir da política nacional, em razão do rastro emocional deixado por sua morte. 
b) à transformação de Eduardo Campos num político tão conhecido como Getúlio Vargas, por causa de sua morte trágica. 
c) ao fato de Eduardo Campos, falecendo tragicamente, conseguir se tornar mais conhecido do que a presidente da 

República. 
d) a um possível enterro histórico de Eduardo Campos, como aconteceu com Tancredo Neves e com Getúlio Vargas. 
e) ao fato de a morte de Eduardo Campos fazer a campanha eleitoral para presidência da República voltar à estaca zero. 
 

06 - A expressão assinalada no trecho “... e garantiu-se o lugar de martirizado por uma causa perante a posteridade” (linhas 
14-15), pode ser substituída sem prejuízo gramatical ou de sentido, por  

 

a) foi garantido. 
b) garantiu a si próprio. 
c) garantiu-lhe. 
d) alguém lhe garantiu. 
e) eles se garantiram. 
 
 

07 - O autor estabelece um contraponto entre o “cadáver político” e o “cadáver de verdade”, referindo-se a Getúlio Vargas, 
com a finalidade de argumentar que 

 

1. políticos brasileiros podem se transformar em mártires quando fatos absurdos acontecem e deixam um forte 
rastro emocional na população. 

2. de tempos em tempos ocorrem fatalidades absurdas na política brasileira que podem provocar reviravoltas no 
cenário político nacional. 

3. Getúlio Vargas, ao se suicidar, alcançou a vitória política que não conseguia alcançar quando vivo.   
4. Getúlio Vargas estava derrotado politicamente antes de se suicidar e sua morte resultou no fortalecimento dos 

adversários. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
 

08 - Na sentença “O senhor que então ocupava o Palácio do Catete saiu de uma exaustiva reunião fazendo crer que se 
licenciava do cargo para, poucas horas depois, amanhecer morto, com uma mancha vermelha no pijama a denunciar 
o tiro que desferira no coração” (linhas 2-4), as expressões “então”, “a denunciar” e “desferira” podem ser substituídas 
sem prejuízo gramatical por, respectivamente, 

 
 

a) na ocasião – denunciando – havia desferido. 
b) consequentemente – por denunciar – havia desferido. 
c) na época – ao denunciar – tinha desferido. 
d) dessa forma – por denunciar – desferiu. 
e) portanto – denunciando – havia desferido. 
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09 - Assinale a alternativa que reescreve corretamente o trecho abaixo, de modo que ele siga as normas da gramática da 
língua portuguesa e se torne coerente. 

  

“Bom mesmo são aquelas amizades que tu não precisa ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabe que toda 
vez que se falarem, vai ser como se nunca tivessem se distanciado”. 

http://www.kanato.ask.fm/LindasFrasees. Acesso em 10/09/2014 
 

a) Bom mesmo são aqueles amigos que tu não precisas ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabes que toda 
vez que vos falarem, vai ser como se nunca se tivessem distanciado. 

b) Bom mesmo são aqueles amigos com quem você não precisa se preocupar em sempre manter contato, porque você sabe 
que todas as vezes em que se falarem, será como se nunca tivessem se distanciado. 

c) Bom mesmo são aqueles amigos que você não precisa se preocupar em contatar sempre, porque sabe que toda vez que 
se falar, vai ser como se nunca tivessem distanciado. 

d) Bom mesmo são aqueles amigos com que tu não precisas te preocupar em contatar sempre, porque sabe que toda vez 
que se falarem, vai ser como se nunca tivessem distanciado. 

e) Bom mesmo são aqueles amigos que tu não precisa ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabes que todas 
as vezes em que vos falarem, será como se nunca vos tivessem distanciado. 

 
10 - Observe os trechos em destaque nas instruções abaixo e assinale com V (verdadeiro) os itens que os reescrevem 

adequadamente se o texto começar por “Desliguemos o celular no cinema,...”. Assinale os demais com F (falso) 
 

Desligue o celular no cinema, teatro, espetáculos e salas de aula. Faça o mesmo em restaurantes calmos e reuniões 

de trabalho. Nesses casos, se estiver esperando uma ligação importante, deixe o aparelho no modo silencioso e na hora de 
atender peça licença e afaste-se para não atrapalhar.  

Não deixe o celular ligado ao dormir com o pretexto de usar o despertador, o telefone fixo da casa pode ser usado em 
urgências. Cuidado com os toques alegrinhos do celular. Escolha um som suave e breve, afinal as pessoas à sua volta não 

são obrigadas a ouvir La Cucaracha. 
(...) 
Os cliques estão liberados em ambientes públicos abertos, eventos comemorativos, festas e na maioria dos shows. 

Cuidado com a síndrome do turista oriental: em vez de sair clicando tudo o que vê pela frente, tire algumas fotos e dê um tempo 
à sua câmera. Não deixe de viver experiências para ficar fotografando. O melhor registro ainda é aquele feito com os 

próprios olhos. Não há câmera que substitua essa recordação.  
(...) 
Use a linguagem abreviada só para e-mails informais. Cuidado com brincadeiras ou discussões por e-mail. A segurança 

na rede não é perfeita, e o e-mail é um documento, uma carta assinada que poderá ser usada contra você. Tenha cautela com 
o que você acessa na internet do seu trabalho não entre em sites de namoro, de joguinhos, de conteúdo pornográfico e tudo 

que não seja pertinente ao trabalho.  
 

http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/manual-etiqueta-uso-saudavel-aparelhos-eletronicos-237092.shtml, 
(adaptado).Acesso em 08/09/2014. 

 

(   ) Fazemos o mesmo em restaurantes calmos e reuniões de trabalho. 
(   ) Não deixemos o celular ligado ao dormir... 
(   ) ... em vez de sair clicando tudo o que vemos pela frente, tiremos algumas fotos e demos um tempo à nossa câmera. 
(   ) Tenhamos cautela com o que nós acessamos na internet do seu trabalho... 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V. 
►c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – F. 
e) V – F – F – V. 

 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - De acordo com a lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei n.º 

9.784/1999), considere os seguintes direitos: 
 

1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o 
cumprimento de suas obrigações. 

2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos 
autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 

3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão 
competente. 

4. Fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. 
 

O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 
 

a) 2 e 4 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 
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12 - O servidor público que, por vingança contra inimigo pessoal, deixa de praticar ato de ofício inerente às suas funções 
e às atribuições de seu cargo, comete crime de 

 

a) peculato. 
b) concussão. 
►c) prevaricação. 
d) violência arbitrária. 
e) corrupção ativa. 

 
13 - Acerca das modalidades de licitação previstas na Lei n.º 8.666/1993, numere a coluna da direita com base na 

informação da coluna da esquerda. 
 

1. Leilão. 
2. Tomada de preços. 
3. Concurso. 
4. Convite. 
5. Concorrência. 

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

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas.  

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

(   ) 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 45 (quarenta e cinco) dias.  

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos 
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
►b) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 

c) 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 
d) 1 – 3 – 4 – 5 – 2. 
e) 5 – 4 – 2 – 3 – 1. 

 
14 - Sobre o regime de previdência dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os servidores titulares de cargos efetivos da União serão aposentados compulsoriamente aos 60 (sessenta) anos. 
b) Os servidores ocupantes de cargos comissionados serão aposentados pelo regime próprio da previdência social. 
c) O tempo no qual o servidor prestou serviço militar obrigatório é contado em triplo para fins previdenciários. 
►d) Aos portadores de deficiência poderão ser adotados requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 

aposentadoria. 
e) Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação superior. 
 

15 - Sobre a administração pública na Constituição Federal, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 

 

(   ) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

(   ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, vedado o acesso aos estrangeiros. 

(   ) A investidura em cargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei. 

(   ) O prazo de validade do concurso público será de até 4 (quatro) anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) V – F – F – F. 

c) F – V – F – V. 
d) F – V – V – F. 
e) F – F – V – F. 
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16 - De acordo com a Constituição Federal, são lícitas as seguintes acumulações remuneradas de cargos públicos, 
EXCETO: 

 

►a) A de dois cargos na administração fazendária. 
b) A de dois cargos de professor. 
c) A de um cargo de professor com outro técnico. 
d) A de um cargo de professor com outro científico. 
e) A de dois cargos de médico. 

 
17 - Sobre os direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 

2. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não têm aplicação imediata, sendo necessária a 
edição de leis regulamentadoras. 

3. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
18 - De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei n.º 8.112/1990), são formas de provimento 

de cargo público: 
 

►a) Nomeação, promoção e readaptação. 
b) Nomeação, demissão e exoneração. 
c) Reversão, reintegração e manutenção. 
d) Posse, exercício e aposentadoria. 
e)  Exoneração, aposentadoria e falecimento. 

 
19 - Sobre a disciplina da responsabilidade civil no Código Civil, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, só fica obrigado a repará-lo quando agir com dolo. 
2. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
3. São responsáveis pela reparação civil os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se 

albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
 

20 - Sobre a disciplina das pessoas jurídicas no Código Civil, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas 
pelo direito internacional público. 

2. São pessoas jurídicas de direito público interno a União, os Estados e os Municípios. 
3. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as organizações religiosas e os partidos políticos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 - Em relação aos testes de superavaliação e subavaliação, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou 

falsas (F):  
 

(   ) Na auditoria dos Contratos de Empréstimos observou-se que os juros devidos e não pagos, até a data de 
encerramento do exercício social, não foram provisionados. Como consequência, a conta de Juros a Pagar e a 
conta de Despesas de Juros estavam subavaliadas.  

(   ) Na auditoria da conta de Duplicatas a Receber constatou-se que uma venda realizada em 20X1 foi contabilizada 
em 20X0. Como consequência, a conta de Duplicatas a Receber e a conta de Receitas Brutas de Vendas estavam 
superavaliadas em 20X1.  

(   ) Na auditoria das conta de Fornecedores a Pagar notou-se que uma Nota Fiscal de competência de 20X0, referente 
à compra de um veículo, foi registrada somente por ocasião de seu efetivo pagamento em 20X1. Por conseguinte, 
a conta de Fornecedores a Pagar e a conta de Veículos estavam subavaliadas em 20X1.  

(   ) No exame da conta de Receitas Financeiras constatou-se que juros ganhos em aplicações financeiras foram 
classificados na conta de Juros a Pagar. Consequentemente a conta de Receitas Financeiras estava subavaliada 
e a conta de Juros a Pagar estava superavaliada.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
b) F – V – V – F. 
►c) V – F – F – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – F. 

 

22 - Em relação aos procedimentos de auditoria, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F):  
 

(   ) A contagem física é utilizada para identificar o bem declarado nas demonstrações financeiras.  
(   ) O mapa de licitação de compras é utilizado para identificar o bem declarado nas demonstrações financeiras.  
(   ) A confirmação com terceiros é utilizada para constatar bens de propriedade da organização em poder de terceiros, 

direitos a receber e obrigações.  
(   ) Os demonstrativos de apropriação de depreciação e folha de pagamento são itens sujeitos a inspeção de 

documentos com o objetivo de constatar a veracidade dos valores registrados.  
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
►b) V – F – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – V – F. 
 

23 - Controles internos representam métodos e medidas coordenados adotados na empresa para promover a eficiência 
operacional e fomentar o respeito e a obediência às políticas administrativas fixadas pela gestão. Assinale a alternativa 
que identifica controles internos. 

 

a) Demonstração dos Fluxos de Caixa e Segregação de Funções.  
b) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Abrangente. 
►c) Sistema de autorização de pagamentos e Limites de Alçadas Progressivas. 
d) Notas Explicativas e Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 
e) Identificação física do imobilizado e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

 

24 - Os exames de auditoria devem ser planejados e executados na expectativa de que os eventos relevantes relacionados 
com as Demonstrações Contábeis sejam identificados.  

 

 A relevância deve ser considerada pelo auditor quando 
 

a) observar a aplicação do conceito da essência sobre a forma. 
►b) houver indícios de manipulação de transações que afetam o resultado do período. 
c) observar dificuldades em manifestar sua opinião em razão de documentação incompleta. 
d) os manuais internos da organização não possuírem definição clara das responsabilidades. 
e) houver uma limitação significativa imposta pela entidade à extensão do trabalho do auditor independente. 

 
 

25 - Para determinar o risco de auditoria, o auditor deve avaliar o ambiente de controle da entidade, EXCETUANDO-SE 
 

a) a fixação de normas para inventário dos bens da organização. 
►b) a elaboração, a revisão e a aprovação de conciliações de contas. 
c) o envolvimento dos administradores nas atividades da organização. 
d) a fixação de regras para conciliação de contas e preparação de demonstrações contábeis. 
e) os métodos de administração adotados na organização quanto aos limites de autoridade e de responsabilidade. 
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26 - A responsabilidade inicial na prevenção e detecção de erros e fraudes é função  
  

a) da auditoria interna. 
b) da auditoria externa. 
c) dos acionistas majoritários.   
d) dos advogados da empresa. 
►e) dos administradores da empresa. 
  
 

27 - Uma determinada indústria produz aparelhos eletroeletrônicos. A garantia convencional é oferecida pelo fabricante 
pelo prazo de 2 (dois) anos e a garantia estendida para mais 1 (um) ano mediante pagamento complementar. O custo 
da garantida estendida é relativamente pequeno e a auditoria constatou que cerca de 70% dos clientes a adquirem. A 
indústria registra o valor da venda dos eletroeletrônicos como Receita de Vendas e a garantia como Receita de Serviços 
no período em que ocorrem as vendas dos aparelhos. 

 

 Nessa situação, é correto afirmar que a empresa NÃO está observando o Princípio 
  

a) da Prudência.  
b) da Neutralidade. 
c) da Continuidade. 
►d) da Competência.  
e) do Custo Histórico como Base de Valor. 

 
28 - Uma certa empresa denota estar em processo de descontinuidade das operações e o auditor avalia que os fatos 

determinantes dessa situação não foram divulgados de forma adequada.  
 Considere também que os Contadores da empresa não elaboraram as Demonstrações Contábeis adotando-se as 

práticas contábeis recomendadas para empresas em situação de descontinuidade operacional, tão pouco que os 
gestores apresentaram planos de recuperação.  

 

 Nesse contexto, qual deve ser a decisão do auditor que expressa um dos objetivos da auditoria independente em 
relação à emissão do relatório?  

 

a) Emitir relatório com abstenção de opinião. 
b) Incluir no relatório um parágrafo de ênfase, realçando a incerteza sobre a continuidade das operações da empresa. 
c) Incluir no relatório um parágrafo de ênfase fundamentando as razões que o levaram a emitir uma opinião adversa. 
►d) Emitir um relatório com opinião adversa e destacar a não preparação das demonstrações contábeis no pressuposto da 

descontinuidade da empresa. 
e) Emitir um relatório sem ressalva expressando sua convicção de forma clara e objetiva porque o processo de 

descontinuidade não interfere na preparação e evidenciação das demonstrações contábeis. 
 

29 - Assinale a alternativa que expressa os objetivos da Auditoria Independente.   
 

a) Avaliar a prosperidade do negócio. 
b) Atestar a boa administração da empresa. 
c) Identificar fraudes e erros de forma a emitir opiniões para preveni-los.  
d) Garantir que todas as mutações patrimoniais sejam corretamente contabilizadas. 
►e) Expressar opinião sobre a propriedade das demonstrações financeiras assegurando que elas representem a posição 

financeira e patrimonial da empresa. 
 
30 - O exame adequado da capacidade e efetividade dos sistemas de controle interno é ponto fundamental nas atividades 

de auditoria. Quanto à avaliação dos controles internos, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 

 

(   ) Para avaliar a efetividade dos controles internos, é necessário verificar se os procedimentos, políticas e 
mecanismos que os integram funcionam de acordo com o previsto. 

(   ) Para avaliar os objetivos dos controles, o auditor deve certificar-se da existência e propriedade dos procedimentos 
e mecanismo de salvaguarda dos recursos humanos, financeiros e materiais.   

(   ) Os sistemas de controles internos instituídos em uma empresa devem conter procedimentos, mecanismos e 
diretrizes que prevejam ou minimizem suas impropriedades, ainda que não se possa evitá-las em sua totalidade. 

(   ) Os sistemas de controles internos estão sujeitos a avaliação da capacidade de contribuir para atingir metas 
estabelecidas por órgãos reguladores externos, assim como propiciar a economia de recursos na empresa de 
forma a atingir a eficiência e eficácia pretendidas.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – F. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – V. 
e) V – F – V – F. 
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31 - A Lei Federal nº 8.666/1993 e atualizações estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Com base nessa lei, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou 
falsas (F). 

 

1. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços somente poderão ocorrer quando o produto 
dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

2. É permitida a inclusão, no objeto da licitação, do fornecimento de materiais e serviços sem previsão de 
quantidades.  

3. Todos os cidadãos poderão requerer à Administração Pública informações quantitativas sobre as obras 
executadas pelos Municípios. 

4. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços somente poderão ocorrer quando houver 
previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações delas decorrentes durante o 
exercício financeiro em curso. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 
 

32 - Em relação ao foco das auditorias, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 
 

1. Avalia a legalidade dos fatos patrimoniais decorrentes de compromissos 
sociais.  

2.  Avalia se há elementos comprobatórios suficientes para refletir 
adequadamente a situação econômica e financeira da instituição. 

3. Avalia a economicidade, eficiência e eficácia da gestão patrimonial de 
unidades da administração pública.   

4. Avalia atos e fatos administrativos e verifica a eficiência dos sistemas de 
controle contábil. 

(   ) Auditoria Governamental.  
(   ) Auditoria Operacional.  
(   ) Auditoria Contábil.  
(   ) Auditoria Fiscal. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 1 – 4 – 3. 
►b) 3 – 4 – 2 – 1. 
c) 4 – 1 – 2 – 3. 
d) 2 – 3 – 4 – 1. 
e) 3 – 4 – 1 – 2. 

 

 
33 - Em consonância à Lei nº 4320/64, dívida flutuante NÃO compreende 
  

a) os depósitos. 
b) os débitos de tesouraria. 
c) os serviços da dívida a pagar 
d) os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 
►e) as operações de crédito.  
 

 
34 - Assinale a alternativa que NÃO representa uma definição de receita pública corrente. 
 

a) Recurso arrecadado por meio da utilização do patrimônio público, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou, 
ainda, bens intangíveis e participações societárias. 

b) Recurso arrecadado com a exploração econômica, por parte do ente público, de atividades agropecuárias, tais como a 
venda de produtos agrícolas e pecuários.  

c) Recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados para atender despesas em investimentos 
ou inversões financeiras, a fim de satisfazer finalidade pública específica, sem corresponder, entretanto, a contraprestação 
direta ao ente transferidor. 

d) Recurso arrecadado com penalidades decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a 
indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação. 

►e) Recurso arrecadado com a prestação de serviços por parte do ente público, tais como transporte, comunicação, serviços 
recreativos, culturais. 
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35 - De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, as despesas totais com pessoal representam o somatório 

dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 
contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

  

 Assinale a alternativa que indica o limite máximo das despesas totais com pessoal em relação à receita corrente líquida 
para cada período de apuração e em cada ente da Federação.  

 

►a) União – 50%; Estados – 60%; Municípios – 60%. 
b) União – 60%; Estados – 50%; Municípios – 60%. 
c) União – 50%; Estados – 50%; Municípios – 50%. 
d) União – 60%; Estados – 60%; Municípios – 50%. 
e) União – 60%; Estados – 50%; Municípios – 50%. 

 

 
36 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda em relação às possibilidades de 

comprovação de habilitações para participar de licitações, de acordo com a Lei 8.666/1993 e atualizações. 
 

1. Indicação das instalações, do aparelhamento e pessoal disponíveis para a 
realização do objeto licitado. 

2. Certidão de inexistência de débitos inadimplidos relativos à Seguridade 
Social. 

3. Documentos de eleição dos administradores das sociedades por ações.    
4. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. 

(   ) Técnica. 
(   ) Econômico-financeira.  
(   ) Trabalhista. 
(   ) Jurídica. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 4 – 3. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
►c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 2 – 3 – 4 – 1. 
e) 2 – 4 – 1 – 3. 
 

 
37 - Os exames efetuados pelos auditores são baseados em testes e amostragem estatística. Sobre o tema, considere as 

afirmativas abaixo:  
 

1. Controles internos bem estruturados reduzem a extensão do exame e vice-versa.  
2. Teste de atribuição qualitativa é utilizado para determinar os atributos de uma determinada massa.  
3. Teste exploratório é empregado pelo auditor para localizar um único erro, o qual por sua gravidade dará margem 

a uma investigação de maior porte.  
4. No teste por julgamento, o auditor utiliza tabelas matemáticas para definir o tamanho e a extensão da investigação.  
5. Teste para valores variáveis é utilizado pelo auditor, em geral, para estimativas.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
 

 
38 - Julgamentos sobre materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas, e são afetados pela magnitude e 

natureza das distorções, ou a combinação de ambas. A característica qualitativa das informações contábeis, que 
representa o equilíbrio entre o tempo de divulgação da informação, sua confiabilidade e materialidade, está associada  

 

a) à prudência. 
b) à continuidade. 
►c) à tempestividade. 
d) à comparabilidade. 
e) ao custo e benefício. 
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39 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda em relação às técnicas de amostragem 
estatística. 

 

1. Deve ser empregada em casos especiais e com um argumento bastante 
convincente que justifique sua utilização. 

2. Utilizada quando os elementos da população estão ordenados.  
3. A seleção dos elementos da população não é aleatória. 
4. Deve ser aplicada para grupos homogêneos internamente, mas cujas 

características variam muito entre si. 
5. Deve ser utilizada quando a população já está agrupada em subgrupos naturais ou 

geográficos. 

(   ) Por quotas.  
(   ) Por áreas. 
(   ) Sistemática.  
(   ) Estratificada. 
(   ) Por conveniência.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 5 – 1 – 2 – 3. 
►b) 3 – 5 – 2 – 4 – 1. 
c) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 
d) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
e) 3 – 1 – 2 – 4 – 5. 
 

40 - Espera-se do Auditor Externo padrões de conduta que revelem ser detentor de bom-senso. Tais padrões constituem a 
ética do exercício profissional. Assinale a alternativa que apresenta características de padrões relacionados ao bom 
senso no procedimento de revisão e sugestão.  

 

a) Sigilo profissional e discrição profissional. 
►b) Tolerância dentro do que é justo, equilíbrio e serenidade. 
c) Meticulosidade e correção. 
d) Humanidade e autoconfiança. 
e) Liberdade de pensamento e sentido objetivo. 

 
 
 




