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INSTRUÇÕES 
 
1 - Verifique se seu caderno de provas está completo e se seu nome e o número de seu 

documento de identidade estão corretos no Cartão-Resposta. 
2 - Observe no Cartão-Resposta as instruções sobre a marcação das respostas (assinale apenas 

uma resposta para cada questão). 
3 - Tenha cuidado com o Cartão-Resposta. Ele não pode ser dobrado, amassado ou manchado. 

Seu Cartão-Resposta é oficial; não há Cartão-Resposta rascunho. 
4 - Estas provas são individuais. É vedado o uso de calculadora e de qualquer comunicação ou 

troca de material entre os presentes. Não é permitida, também, consulta a material 
bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. 

5 - Quando terminar, entregue o Cartão-Resposta (assinado) a um dos Fiscais da sala e não 
se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

6 - Só terá direito a levar o caderno de provas o candidato que permanecer em sala até o fim 
do tempo estipulado para a realização das provas.  

7 - Você terá 4 (quatro) horas para responder às questões deste Caderno de Provas. Decorrido 
esse prazo, o Cartão-Resposta será recolhido de todos os candidatos.  

8 - Horário de realização das provas: 8 às 12 horas.  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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Dados do Censo da Educação Superior de 2007 sugerem que o sistema de ensino de 
terceiro grau pode estar perto de alcançar um ponto de equilíbrio. Após vários anos em que a 
taxa de criação de novas instituições superiores beirava os 10% anuais, entre 2006 e 2007 ela 
foi de mero 0,5%, passando de 2.270 para 2.281 entidades. 

Saturação do mercado, porém, não significa que as necessidades do país estejam 
atendidas. Se o número de matrículas aumentou 8% no período, o de formandos cresceu em 
ritmo mais lento (3%). Diminui a proporção entre alunos ingressantes e concluintes, que era 
de 46% em 2006 e passou para 44% em 2007. 

Mais preocupante é a queda no número de diplomados em cursos de formação de 
professores para o ensino básico. Em 2007, formaram-se 70.507 docentes, 4,5% menos que 
em 2006. Algumas das maiores reduções envolvem profissionais para ensinar disciplinas 
obrigatórias, como letras (-10%), geografia (-9%) e química (-7%). 

Isso num país em que ao menos 300 mil professores carecem de qualificação 
apropriada para as aulas que ministram. Eis aí uma das principais deficiências da educação 
nacional. Ela só será sanada com o aprofundamento de uma política de revalorização da 
profissão, que começa por uma recomposição salarial mas não poderia esgotar-se nela. 

Dada a urgência de preparar mais e melhores professores, há que lançar mão de 
todos os meios - como o ensino a distância, que permite levar a qualificação aonde ela é mais 
necessária. A boa nova do censo é que essa modalidade conta já com 370 mil matriculados 
(7% do total), contra 207 mil no ano anterior. 

Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse potencial 
seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa. Caso contrário, resultará 
apenas em mais um canal de saturação. 

(Editorial do jornal Folha de S. Paulo, 4.2.2009) 
 
 
1. O texto trata da dificuldade que o sistema educacional brasileiro tem de formar profissionais 
com qualificação superior para atuar, sobretudo, no magistério. Entretanto, apresenta uma 
alternativa que pode contribuir para que se alcance o chamado “ponto de equilíbrio”. Qual seria 
esse recurso? 
 
a) Investimento na educação infantil 
b) Capacitação por meio do ensino a distância 
c) Destinação de mais verbas para a educação superior por parte da União 
d) Estímulo à pós-graduação 
e) Criação de mais escolas de ensino médio 
 
2. No período: “Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse 
potencial seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa” (linhas 21 e 22), 
o termo destacado é uma: 
 
a) Oração subordinada adverbial final 
b) Oração principal 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
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3. Preencha corretamente as lacunas, observando a ordem: 
1 - A fraternidade entre os homens é ______________________ 
2 - É _______________________ a entrada de estranhos ao setor 
3 - A água gelada sempre é ______________________________ 
 
a) necessário - proibida - saborosa 
b) necessária - proibida - saboroso 
c) necessário - proibida - saboroso 
d) necessária - proibido - saboroso 
e) necessária - proibida - saborosa 
 
4. Apenas uma das alternativas abaixo apresenta erro de concordância verbal: 
 
a) Choveram críticas à administração do prefeito recém-empossado 
b) Choveu nos três últimos dias o equivalente a quase um mês 
c) Na verdade, causaram boa impressão o discurso dos jovens oradores 
d) Abandonaram o curso, além de Francisco, outros dois acadêmicos 
e) Necessita-se de pedreiros, carpinteiros e mestres-de-obras 
 
5. Em qual das alternativas abaixo a concordância nominal está incorreta? 
 
a) Apreensivos, pai e filho abandonaram o veículo e foram pedir socorro 
b) Cálculos refeitos, concluímos que nada devíamos a eles 
c) Anexo ao cheque encaminho cópia do requerimento 
d) Bombeiros e enfermeiros mantinham-se alerta aos perigos da estrada 
e) Permaneçamos, portanto, vigilantes a qualquer ruído estranho 
 
6. Por favor, não diga _____ ninguém, mas tudo leva a crer que faltam ______ ela as qualidades 
indispensáveis ______ todos os quesitos _______ que se refere o concurso. 
 
a) a - à -a - à            b) à - à - a - a            c) a - a - a - a            d) à - à - à - a           e) a - à - à - a 
 
7. Assinale a alternativa em que não há erro no emprego do acento grave: 
 
a) Àquela oferta prefiro esta 
b) Darei conhecimento à Vossa Senhoria 
c) À toda velocidade subiu a ladeira 
d) Prefiro esta oferta à aquela 
e) Prefiro aquela oferta à esta 
 
8. A alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão é: 
 
a) réu - herói – saúde                          b) ímpar - álbum - também 
c) último - pêssego – revólver            d) ciência - água – história               e) hífen - vândalo - açaí 
 
9. Destaque a alternativa incorreta no tocante à regência verbal: 
 
a) Aspiramos ao ar da montanha 
b) Assistimos à corrida pela TV 
c) Assistimos os feridos ainda no local do acidente 
d) Aspiro ao cargo de diretor 
e) O cargo a que aspiro tem mais de trinta candidatos 
10. Aponte a única frase em que a pontuação está incorreta: 
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a) Os candidatos, impacientes, aguardavam a publicação da lista de aprovados 
b) Os candidatos, esperavam impacientes, a publicação da lista de aprovados 
c) Impacientes, os candidatos esperavam a publicação da lista de aprovados 
d) Os candidatos impacientes esperavam a publicação da lista de aprovados 
e) Os candidatos esperavam, impacientes, a publicação da lista de aprovados 
  
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 
11. Em um triângulo retângulo, o cateto maior é igual ao dobro do menor. A área desse triângulo 
é de 25 cm2. A medida da hipotenusa é: 
 

a) 124cm          b) 125cm    c) 111cm   d) 121cm      e) 122cm 
 
 
12. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos  1, 2, 3, 4, 5, 
e 6? 
 
a) 360              b) 350         c) 355          d) 358           e) 359 
 

13. Observe o triângulo isóscele abaixo. A sua altura mede 35 cm e os ângulos da base medem 
60°. A medida da base desse triângulo é: 
 
a) 11 cm   b) 12 cm       c) 10 cm    d) 14 cm  e) 15 cm 
 
 
 
 
 
 

                                                          35  
 
                                                                  60° 
 
 

14. Sejam 255 =+ yx  e  416.4 =yx  equações exponenciais. Seja também (1x , 1y ) a solução 

de ambas as equações, onde 1x , 1y ∈R. Então 1x +2 1x +
2

1y  é: 

 
a) 12                   b)  –11                c)  10          d)  –10                    e)  11 

 
15. Seja  1x   a  solução da equação 3)4( log 21 =−x   e  1y    a solução de 1)1( log 81 =−y . 

Assim 1x – 3 1y  é igual a: 

a) 
8

6
                 b) 

8

5
                c) 

8

7
                           d) 

8

8
                                e) 

8

5
 

 
16. Seja a Progressão Aritmética (1, 4, 7, 10, ... ). O milésimo termo dessa Progressão é: 
a) 2.997             b) 2.998                 c) 2.999                       d) 2.996         e) 2.995 
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17.  )( Nkkx ∈≠∀ π   a expressão trigonométrica  )cos1).(cot1( 22 xxg −+  é igual a: 

 
a) 3           b) –1            c) –2                      d) 1                        e) 0 
 
18. São inúmeros os exemplos, ao longo da história, que demonstram a preocupação do homem 
em desenvolver métodos de contagem e de registros numéricos. A evolução dos conjuntos 
numéricos acompanhou essa necessidade de representação da natureza e o desenvolvimento da 
linguagem matemática. Considere as seguintes sentenças sobre conjuntos numéricos: 
 
I. Todo número racional é um número natural. 
II.  Todo número irracional é um número real. 
III. Todo número inteiro relativo é um número natural. 
IV. Todo número real é um número natural. 
V. Todo número real é um número racional. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) F, F,  F,  F, F        b) V, F, V, V, V      c) F, F, V, V, V       d) F, V, V, F,  F       e) F, V, F,  F, F 
 
19. Seja a Progressão Geométrica  (4, 16, 64,  ... , 260). A quantidade de elementos dessa PG é: 
 
a) 10      b) 20                c) 15                        d) 60               e) 30 
 
20. Um Capital de R$ 700,00, aplicado à taxa de juros simples de 20% ao ano, gerou um 
montante de R$ 1.180,00 depois de certo tempo. O tempo decorrido foi de: 
 
a) 3,8 anos              b) 2,8 anos            c) 3,1 anos                  d) 3,4 anos           e) 3,6 anos 
 
 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 

21. Nos computadores pessoais da atualidade, a memória que possui maior capacidade de 
armazenamento é: 
 
a) a memória cache.                           b) registradores. 
c) a memória RAM.                              d) o disco rígido (HD).                        e) a memória ROM. 
 
22. Um computador pessoal possui um microprocessador com registradores de tamanho 32 bits. 
O registrador de endereços tem 34 bits de tamanho, o barramento de dados com 64 bits e a 
memória principal é organizada em células de 8 bits (1 byte). Podemos configurá-lo com 2 
GBytes de memória RAM (memória instalada), por exemplo. Assim, esse microprocessador 
pode acessar diretamente uma memória com um máximo de: 
 
a) 32 GBytes.      b) 64 GBytes.        c) 2 GBytes.     d) 4 GBytes.    e) 16 GBytes. 
 
23. Windows 95, MS-DOS, MS-Word e MS-Excel são classificados como: 
 
a)  peopleware.   b) netware.       c)  selfware.            d) software.                 e)  hardware. 
 
24. Seja um registrador de 20 bits. O maior número inteiro sem sinal que pode ser guardado 
nesse registrador é: 
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a) 1.048.576              b) 1.048.575             c) 1.048.574             d) 1.048.573              e) 1.048.572 
 
25. Seja o número  8125  da base 8. A sua representação na base decimal é: 
 
a)  84    b)  85    c)  86    d)  87        e)  88 
 
26. Um navegador, também conhecido pelos termos ingleses web browser ou simplesmente 
browser, é um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com 
documentos virtuais da Internet, também conhecidos como páginas da web, que podem ser 
escritas em linguagens como JAVA , ASP e PHP. O aplicativo utilizado para navegar por 
páginas da Internet é: 
 
a) Microsoft Office PowerPoint.           b) MS-Excel. 
c) Netscape.                                            d) Microsoft Office Outlook.                      e) MS-Access. 
 
27.  Memória de acesso aleatório (do inglês Random Access Memory - RAM) é um tipo de 
memória que permite leitura e escrita. A memória principal dos computadores pessoais da 
atualidade é formada por uma parte chamada DRAM (RAM dinamic) e outra parte chamada 
SRAM (RAM Static). Não é uma característica da memória DRAM: 
 
a) não-volátil. 
b) volátil. 
c) utiliza o silício na sua fabricação. 
d) usa um capacitor para armazenar o bit. 
e) precisa ser realimentada periodicamente. 
 
28.  Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
I. O MS-DOS é um Sistema Operacional multiprogramado. 
II. O Sistema Operacional Windows XP foi desenvolvido para microcomputadores Apple. 
III. 2 KBytes  é igual a 2.048 Bytes. 
IV. No Windows Explorer é possível excluir uma pasta mesmo que ela não esteja vazia. 
V. Mozilla Firefox é um editor de textos da Microsoft. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) V – V – V – V – V                       b) F – F – V – V – V           
c) F – F – V – V – F                            d) V – V – V – V – F                           e) F – V – V – V – F 
 
29. A linguagem padrão, de âmbito internacional, utilizada na programação de sites para a Web, 
que possibilita que todas as ferramentas de navegação da Internet exibam o conteúdo do site, é 
conhecida como: 
 
a) HTML.                    b) DNS.                   c) TCP/IP.                  d) SMTP.                    e) DHCP. 
 
30. A Memória colocada entre a DRAM (RAM dinâmica) e o microprocessador, ou já 
incorporada aos microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência de dados entre 
a DRAM e o processador, é a: 
 
a) Memória Virtual.                        b) Memória Secundária. 
c) Memória Principal.                        d) Memória ROM.                                   e) Memória Cache. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
TÓPICOS EM AUDITORIA 
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31. Assinale a opção correta diante das classificações das modalidades de atuação do sistema de 
controle interno existentes. 
 
I. Corretiva- tem por escopo eliminar a ilegalidade ou ilegitimidade do ato.  
II. Fiscalizatória- verifica o ato após o seu aperfeiçoamento, no sentido de que seja observada a 
sua conformidade com à legislação pertinente.  
III. Punitiva - tem por escopo apenas punir o autor do ato ilegal e inconveniente para 
administração.      
IV. Regulatória- tem por escopo eliminar a ilegalidade ou ilegitimidade do ato.  
 
a) Os itens II e III estão corretos. 
b) Os itens I e IV estão corretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 
e) Somente o item IV está correto. 

 
32. O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna-PAINT deverá abordar os seguintes itens, 
exceto:  
 
a) Definição dos planos e metas a serem executados pela administração durante o exercício 
financeiro de aplicação. 
b) Ações de auditoria interna previstas. 
c) Objetivos da unidade. 
d) Ações de desenvolvimento institucional. 
e) Capacitação previstas para o fortalecimento das atividades da auditoria interna na entidade. 
 
33. Apenas na aplicação dos testes substantivos, o auditor deve objetivar as seguintes 
conclusões:  
 
a) Existência – se o componente patrimonial existe em certa data. 
b) Direitos e obrigações – se efetivamente existentes em certa data. 
c) Ocorrência – se a transação de fato ocorreu. 
d) Observação – acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua execução. 
e) Mensuração, apresentação e divulgação – se os itens estão avaliados, divulgados, classificados 
e descritos de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras 
de Contabilidade. 
 
34. A opção que não apresenta um dos requisitos que o auditor deve adotar para alcançar o 
controle da qualidade dos seus serviços é:  
 
a) O pessoal designado deve ter a competência e habilidade profissionais compatíveis com o 
requerido no trabalho realizado. 
b) O trabalho de auditoria deverá ser realizado por pessoal que tenha um nível de treinamento 
compatível com o grau de complexidade das atividades da entidade auditada. 
c) O trabalho de auditoria deve ser realizado por pessoal que tenha experiência profissional 
compatível com o grau de complexidade das atividades da entidade auditada. 
d) O auditor deve avaliar o ambiente de controle da entidade, compreendendo a função e 
envolvimento dos administradores nas atividades da entidade e a estrutura organizacional e os 
métodos de administração adotados, especialmente quanto a limites de autoridade e 
responsabilidade. 
e) O pessoal designado deve ter o nível de independência e demais atributos definidos nas 
Normas Profissionais de Auditor Independente para ter uma conduta profissional inquestionável. 
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35. A avaliação dos procedimentos de controle deve considerar, dentre outros, o seguinte 
aspecto:  
 
a) O grau de descentralização de decisão adotado pela administração da entidade. 
b) O sistema de aprovação e guarda de documentos. 
c) As normas para elaboração de demonstrações contábeis e quaisquer outros informes contábeis 
e administrativos, somente para fins internos. 
d) A garantia constitucional de livre acesso físico aos usuários à ativos e registros da entidade 
auditada. 
e) A comparação das atividades não realizadas pelo gestor com os dados projetados, não 
havendo a necessidade de verificar a confiabilidade dos dados informados pela própria 
administração. 
 
36. Assinale a opção incorreta:  
 
a) Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter 
evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre as 
demonstrações contábeis auditadas e abrangem testes de observância e testes substantivos. 
b) Os testes de observância visam à obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de 
controle interno estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento e 
cumprimento. 
c) O auditor deve se assegurar da razoabilidade das estimativas, individualmente consideradas, 
quando estas forem relevantes. Tal procedimento inclui, além da análise da fundamentação 
matemático estatística dos procedimentos utilizados pela entidade na quantificação das 
estimativas, a coerência destas com o comportamento da entidade em períodos anteriores, as 
práticas correntes em entidades semelhantes, os planos futuros da entidade, a conjuntura 
econômica e suas projeções. 
d) Ao usar métodos de amostragem estatística ou não estatística, o auditor deve projetar e 
selecionar uma amostra de auditoria, aplicar a essa amostra procedimentos de auditoria e avaliar 
os resultados da amostra, de forma a proporcionar evidência de auditoria suficiente e apropriada. 
e) Os papéis de trabalho não são de propriedade exclusiva do auditor, responsável por sua guarda 
e sigilo. 
 
37. O planejamento da auditoria interna não deverá considerar o seguinte fator:  
 
a) A natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria a serem aplicados. 
b) A existência de entidades associadas, filiais e partes relacionadas. 
c) Os riscos de auditoria e identificação das áreas importantes da entidade, levando-se em 
consideração apenas a complexidade de suas ações. 
d) O uso dos trabalhos de outros auditores independentes, especialistas e auditores internos. 
e) A natureza, conteúdo e oportunidade dos pareceres, relatórios e outros informes a serem 
entregues à entidade. 

 
38. O planejamento das atividades de auditoria interna das entidades da administração indireta 
do Poder Executivo Federal será consignado no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 
- PAINT, que conterá a programação dos trabalhos da unidade de auditoria interna da entidade 
para um determinado exercício. Nessa senda, para a elaboração do PAINT, a unidade de 
auditoria interna deverá levar em consideração:  
 
a) Os planos e metas definidos pela administração para exercício financeiro do ano subseqüente. 
b) As determinações da Controladoria Regional da União no Estado do Acre-CGU-R/AC 
referente aos processos administrativos analisados quando da operacionalização da auditoria 
ordinária realizada pelo aludido órgão de controle. 
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c) Os objetivos, programas e políticas gerenciados ou executados por meio da entidade à qual 
esteja vinculada. 
d) A legislação aplicável à entidade. 
e) Os resultados dos últimos trabalhos de auditoria realizados e as diligências pendentes de 
atendimento. 
 
 

TÓPICOS EM DIREITO ADMNISTRATIVO 
 

39. De acordo com a Lei 8.429/92, assinale a alternativa correta. 
 
a) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 
b) Somente os agentes públicos de hierarquia superior são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
no trato dos assuntos que lhe são afetos. 
c) Em caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário todo o 
seu patrimônio. 
d) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Tribunal de 
Contas da União, para a indisponibilidade dos bens indicados. 
e) Os atos de improbidade administrativa dividem-se em atos de improbidade administrativa que 
importam enriquecimento ilícito, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao 
erário e atos de improbidade administrativa lato sensu. 
 
40.   Assinale a alternativa correta. 
 
a) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, 
independentemente de dolo ou culpa. 
b) Somente o Poder Judiciário pode determinar a anulação de ato administrativo, cabendo tão-
somente à Administração revogá-lo por motivo de conveniência ou oportunidade. 
c) Ainda que em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem 
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis não poderão ser convalidados 
pela própria Administração. 
d) A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e 
pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
e) A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e 
deve revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
 
41.  Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Ocorre desvio de poder quando o agente se utiliza de um ato para satisfazer finalidade diversa 
da que lhe é própria. 
b) Se um agente público pratica um ato discricionário expressando os seus motivos, estes passam 
a ser condição de validade, de forma que, caso não sejam verificados concretamente, o ato será 
inválido. 
c) Ato administrativo é perfeito quando for expedido em absoluta conformidade com as 
exigências do sistema normativo. 
d) Ato administrativo é eficaz quando está disponível para a produção de seus efeitos próprios.   
e) Revogação, anulação, caducidade, contraposição e renúncia são formas de extinção do ato 
administrativo. 
 



 

 

11

42. Assinale a alternativa em que todas as condutas constituem motivos para aplicação da 
penalidade de demissão que impedem o retorno do servidor que for demitido ou destituído do 
cargo em comissão ao serviço público federal. 
 
a) Crime contra a administração pública; improbidade administrativa e corrupção. 
b) Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular; aplicação irregular de dinheiros públicos 
e acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas 
c) Abandono de cargo; inassiduidade habitual e incontinência pública ou escandalosa. 
d) Insubordinação grave em serviço; revelação de segredo do qual se apropriou em razão do 
cargo e corrupção. 
e) Lesão a cofres públicos; corrupção e revelação de segredo do qual se apropriou em razão do 
cargo. 
 
43. Assinale a alternativa correta. 
 
a) Descentralização e desconcentração são conceitos relacionados à distribuição do exercício das 
atividades administrativas. No primeiro, trata-se de divisão de competências na intimidade da 
mesma pessoa jurídica. No segundo, o Estado transfere o exercício de atividades a particulares 
ou cria pessoas jurídicas distintas para exercê-las. 
b) Entidades cujas características são independência administrativa, ausência de subordinação 
hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira, criadas com a 
finalidade de disciplinar e controlar certas atividades, podendo regulamentar e fiscalizar assuntos 
correspondentes à sua área de atuação referem-se às agencias executivas. 
c) Considera-se autarquia o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 
patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que 
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 
d) As organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público embora 
exerçam atividades de alta relevância pública são proibidas por lei de receberem recursos 
públicos. 
e) Autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista possuem personalidade 
jurídica de Direito Privado. 
 
44. Assinale a alternativa correta. 
 
a) São casos de dispensa de licitação previstas em lei a aquisição ou restauração de obras de arte 
e objeto históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às 
finalidades do órgão ou entidade e a contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 
ou pela opinião pública. 
b) A diferença pontual entre dispensa e inexigibilidade de licitação é que nesta a competição 
restaria inviabilizada, em razão da singularidade do objeto ou do fornecedor, enquanto que 
naquela a licitação seria possível, mas por razões de interesse público preferiu-se desobrigá-la. 
c) Na hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação, se comprovado superfaturamento, 
respondem subsidiariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o agente público responsável, 
o fornecedor ou o prestador de serviços, respectivamente, com direito à ação regressiva, sem 
prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 
d) Os casos de dispensa de licitação são exemplificativos. Por sua vez, as hipóteses de 
inexigibilidade de licitação são taxativas. 
e) É dispensável a licitação, na modalidade convite, para obras e serviços de engenharia de valor 
até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.  
 
45.  Assinale a alternativa correta. 
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a) Os princípios administrativos que contém força normativa e vinculativa às atividades da 
administração pública são somente aqueles que se encontram explícitos nos textos constitucional 
e legal. 
b) O princípio constitucional da moralidade não é aplicável aos procedimentos licitatórios, pois 
nestes procura-se a qualquer custo obter a melhor oferta para a administração pública. 
c) Em um caso concreto, para solucionar o conflito entre dois princípios, excluir-se-á a 
aplicabilidade de um deles em detrimento do outro. 
d) Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser aplicados nas relações 
jus-administrativas em virtude do princípio da legalidade. 
e) O princípio da supremacia do interesse público indica que, em eventual confronto entre o 
interesse particular e o interesse coletivo, prevalecerá o segundo. No entanto, não significa que o 
Poder Público está desonerado de respeitar os direitos individuais. 
 
46. Atividades que, titularizadas pelo Estado, impõem aos administrados, fundamentadas no 
interesse público, condutas de fazer e não fazer a serem obrigatoriamente observadas no que 
tange à utilização de bens ou desempenho de atividades com a finalidade de ordenar a vida em 
sociedade e evitar danos à coletividade correspondem ao: 
 
a) Poder regulamentar.                   b) Poder de polícia. 
c) Poder disciplinar.                         d) Poder hierárquico.                                 e) Poder vinculado. 
 
 

TÓPICOS EM DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

47. De acordo com a Constituição Federal de 1988, aplicam-se aos ocupantes de cargos públicos 
os seguintes direitos sociais, exceto: 
 
a) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 
b) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 
c) Licença à gestante e licença-paternidade. 
d) Proteção em face de automoção. 
e) Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos. 
 
48. Escolha a opção cujo cargo é privativo de brasileiro nato. 
 
a) Ministro do Superior Tribunal de Justiça; 
b) Ministro da Fazenda; 
c) Ministro de Estado da Defesa; 
d) Senador da República. 
e) Ministro do Tribunal de Contas da União. 
49. Escolha a alternativa em que não há incidência de contribuições sociais para o financiamento 
da seguridade social: 
 
a) Receita ou faturamento de empresa. 
b) Receita sobre concurso de prognósticos. 
c) Exportação de bens ou serviços do exterior. 
d) Importador de bens ou serviços do exterior. 
e) Trabalhador e demais segurados da previdência social. 
 
50. Dentre as competências do Tribunal de Contas da União encontra-se: 
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a) julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, no prazo de 60 (sessenta) 
dias a partir do seu recebimento. 
b) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelos poder público federal. 
c) realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão 
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Executivos e Judiciário, 
exceto nas unidades administrativas do Poder Legislativo. 
d) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, seja nomeação 
para provimento em cargo efetivo ou em comissão, da administração direta e indireta, incluídas 
as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 
e) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidades de contas, as 
sanções previstas no Código Penal brasileiro.  
     
51. Sobre o processo legislativo nacional, assinale a alternativa correta. 
 
a) As emendas à constituição não poderão versar sobre a forma federativa de Estado, o voto 
direto, secreto, universal e período, separação dos poderes e direitos e garantias individuais; 
b) São de iniciativa privativa do Congresso Nacional as leis que disponham sobre militares das 
Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. 
c) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, mas não na vigência 
de estado de defesa ou sítio. 
d) Matéria constante de projeto de lei ou proposta de emenda constitucional rejeitada não poderá 
ser objeto de novo projeto ou proposta na mesma sessão legislativa, salvo se for apresentado por 
maioria dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.  
e) Medida provisória poderá versar sobre matéria tributária. 
 
52. Assinale a alternativa correta. 
 
I. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
II. Decretar e executar a intervenção federal. 
III. Suspender a execução, no todo em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal.  
IV. Autorizar operações externar de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 
 
a) Os itens I e II referem-se a atribuições do Presidente da República, enquanto os itens III e IV 
correspondem a atribuições do Senado Federal. 
b) Os itens I e IV referem-se a atribuições do Presidente da República, enquanto os itens II e III 
correspondem a atribuições do Senado Federal. 
c) Os itens I, II e IV referem-se a atribuições do Presidente da República, enquanto o item III 
corresponde a atribuição do Senado Federal. 
d) Todos os itens referem-se a atribuições do Presidente da República. 
e) Todos os itens referem-se a atribuições do Senado Federal. 
 
53. Assinale a alternativa correta. 
 
I. Os atos de improbidade administrativa importarão ao responsável suspensão dos direitos 
políticos, perda da função pública, prisão, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. 
II. As pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
e as empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica 
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responderão subjetivamente pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
III. Obras, serviços, compras e alienações somente serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis. 
 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Todos os itens estão incorretos. 
c) Apenas o item I está correto. 
d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 
 
 

TÓPICOS EM CONTABILIDADE 
 

54. Em relação ao Patrimônio de uma entidade, pode-se afirmar que as afirmações abaixo são 
incorretas, exceto: 
 
a) Do Patrimônio deriva o conceito de Patrimônio Líquido, mediante a equação considerada 
como básica na Contabilidade: Bens – Obrigações = Patrimônio Líquido. 
b) Quando o resultado da equação patrimonial é positivo, convenciona-se denominá-lo de 
“Passivo a Descoberto”. 
c) O Patrimônio Líquido é uma dívida da Entidade para com seus sócios ou acionistas, pois estes 
emprestam recursos para que ela possa ter vida própria e, assim, forme o Patrimônio da 
Entidade. 
d) Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. 
e) O patrimônio bruto e o patrimônio líquido não podem ter valor negativo. 
 
55. Na escrituração das operações realizadas por uma entidade, através do método das partidas 
dobradas, os débitos aumentam e os créditos reduzem os saldos das contas de: 
 
I. Ativo e Despesas. 
II. Ativo, Passivo Exigível e Resultado. 
III. Ativo Circulante, Patrimônio e Resultado. 
IV. Redutoras do Passivo e Redutoras da Receita. 
V. Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 
 
a) As alternativas II e V estão incorretas. 
b) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
c) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
d) As alternativas III, IV e V estão incorretas. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
56. De acordo com a Resolução CFC Nº 750/93 que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, é correto afirmar que: 
 
I. O valor original será mantido enquanto o componente permanecer como parte do patrimônio, 
inclusive quando da saída deste; (Art. 7º, § único, III) 
II. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é facultada no exercício da 
profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade. (Art. 1º, 
§ 1º) 



 

 

15

III. O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou 
agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas numa 
unidade de natureza econômico-contábil. (Art. 4º, § único) 
IV. O Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os componentes do 
PASSIVO e do maior para os do ATIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente 
válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. (Art. 
10) 
 
a) A alternativa III está incorreta, pois a recíproca é verdadeira, ou seja, a soma ou agregação 
contábil de patrimônios autônomos resulta em nova ENTIDADE. 
b) A alternativa I está incorreta, uma vez que na saída o valor original não precisa ser mantido. 
c) As alternativas II e IV estão incorretas. 
d) Somente a alternativa II está correta. 
e) As alternativas I, III e IV estão corretas 
 
57. Sobre Contabilidade Pública, é correto afirmar que:  
 
a) Os registros dos lançamentos na contabilidade pública são efetuados em quatro sistemas de 
contas que são: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Fluxo de Caixa. 
b) O sistema financeiro demonstra os atos da gestão pública que, de imediato, não afetam o 
patrimônio. 
c) O Sistema Financeiro registra os bens móveis, imóveis, estoques, créditos, obrigações, 
valores, inscrição e baixa da dívida ativa, operações de créditos, superveniências e 
insubsistências ativas e passivas. 
d) No sistema orçamentário, são classificadas as contas que não têm interferência direta no 
controle do detalhamento da execução orçamentária da receita e da despesa. 
e) O Regime Misto consiste em que as despesas serão registradas, utilizando o princípio da 
competência, enquanto que as receitas serão lançadas pelo regime de caixa. 
 
58. A Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 54 e 55, trata da emissão do Relatório de 
Gestão Fiscal (RGF), sobre o assunto é INCORRETO  afirmar que o relatório: 
 
a) Será assinado pelo chefe do Poder Executivo. 
b) Não poderá ser assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo 
controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido 
no art. 20. 
b) Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme 
regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 
c) Pelo Presidente do Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão 
decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário; 
d) Pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 
 
59. Com relação a Lei 8.666/93 que institui normas para licitações e contratos da Administração 
pública, julgue as alternativas: 
 
I. São modalidades de licitação: tomada de preços, menor preço, concurso, convite, concorrência 
e leilão. 
II. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. 
III. Melhor preço, melhor técnica e técnica e preço são tipos de licitação; 
IV. É dispensável a licitação para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, 
sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na 
forma da lei, como Agências Executivas, até o limite de 20% (vinte por cento). 
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a) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 
b) Somente a alternativa II está incorreta. 
c) As alternativas I e III estão incorretas. 
d) As alternativas II, III e IV estão incorretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
60. Relativamente às modalidades de licitação, assinale a opção INCORRETA: 
Sobre as modalidades de licitação de que trata o artigo 22 da Lei 8.666/93 
 
a) Na modalidade de concorrência, é necessário que os interessados, comprovem na fase de 
habilitação preliminar, possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto. 
b) Na modalidade de dispensa, o limite para contratação de obras e serviços de engenharia e de 
outros serviços e compras corresponde a 10% do limite estabelecido para a modalidade convite. 
c) 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. 
d) Tomada de preços 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. 
e) É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste 
artigo. 
 


