
CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“A natureza nos uniu em uma imensa família e devemos viver nossas vidas unidos,

ajudando uns aos outros.”

S03 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 1:

Os americanos, através do radar, entraram
em contato com a Lua, o que não deixa de ser
emocionante. Mas o fato mais importante da semana
aconteceu com o meu pé de milho.

Aconteceu que, no meu quintal, em um monte
de terra trazida pelo jardineiro, nasceu alguma coisa
que podia ser um pé de capim – mas descobri que era
um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro
da casa. Secaram as pequenas folhas; pensei que
fosse morrer. Mas ele reagiu. Quando estava do
tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou
desdenhosamente que aquilo era capim. Quando
estava com dois palmos, veio um outro amigo e
afirmou que era cana.

Sou um ignorante, um pobre homem da
cidade. Mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com
dois metros, lança suas folhas além do muro e é um
esplêndido pé de milho. Já viu o leitor um pé de milho?
Eu nunca tinha visto. Tinha visto centenas de
milharais – mas é diferente.

Um pé de milho sozinho, em um canteiro
espremido, junto do portão, numa esquina de rua –
não é um número numa lavoura, é um ser vivo e
independente. Suas raízes roxas se agarram no chão
e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis.
Detesto comparações surrealistas – mas na lógica de
seu crescimento, tal como vi numa noite de luar, o pé
de milho parecia um cavalo empinado, de crinas ao
vento e em outra madrugada, parecia um galo
cantando.

Anteontem aconteceu o que era inevitável,
mas que nos encantou como se fosse inesperado:
meu pé de milho pendoou. Há muitas flores lindas no
mundo, e a flor de milho não será a mais linda. Mas
aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do
mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com
uma força e uma alegria que me fazem bem. É
alguma coisa que se afirma com ímpeto e certeza.
Meu pé de milho é um belo gesto da terra. Eu não sou
mais um medíocre homem que vive atrás de uma
chata máquina de escrever: sou um rico lavrador da
Rua Júlio de Castilhos.

Um pé de milho

(BRAGA, Rubem. 200 crônicas
escolhidas. 27. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007. p.77)

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Todas as afirmativas a respeito dos elementos da
frase “Sou um ignorante, um pobre homem da cidade”
estão corretas, EXCETO:

A) POBRE, nesse contexto, anteposto ao
substantivo, signif ica “digno de pena,
insignificante”.

B) Se o adjetivo da frase estivesse posposto ao
subs tan t i vo , adqu i r i r i a o sen t ido de
“ D E S P R O V I D O D E R E C U R S O S
FINANCEIROS”.

C) O gênero do substantivo IGNORANTE é marcado
pela anteposição do artigo indefinido UM.

D) Aexpressão DACIDADE é uma locução adjetiva e
o seu adjetivo correspondente é CITADINO.

E) O deslocamento do adjetivo POBRE para depois
do substantivo provocaria alteração em sua
classificação sintática.

Questão 02

Arespeito do texto analise os itens a seguir:

I. No segundo parágrafo da crônica, a sequência de
acontecimentos parece querer apontar a
tenacidade do pé de milho e o descrédito das
pessoas em relação à sua verdadeira identidade
vegetal.

II. Ao afirmar que o fato mais importante da semana
aconteceu com seu pé de milho, o cronista conduz
seu olhar para um aspecto do cotidiano, o qual
será esclarecido no decorrer do desenvolvimento
do texto.

III. O sentido de VER o pé de milho, no terceiro
parágrafo, é captar a imagem, por meio dos olhos,
de um vegetal que nasceu no jardim.

Assinale:

A) se apenas I e III estiverem corretos.
B) se apenas II e III estiverem corretos.
C) se apenas I e II estiverem corretos.
D) se apenas II estiver correto.
E) se apenas I estiver correto.

Questão 01
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Sobre o fragmento “Aconteceu que, no meu quintal,
em um monte de terra trazida pelo jardineiro, nasceu
alguma coisa...” é correto afirmar que:

A) QUE NASCEU ALGUMA COISA é sujeito
oracional de “aconteceu”.

B) o verboACONTECER é transitivo indireto.
C) ALGUMA COISA é objeto indireto na segunda

oração.
D) possui dois advérbios de lugar.
E) MEU é um pronome substantivo possessivo.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 03

Assinale a alternativa em que se passou,
corretamente, a frase “MAS ELE REAGIU” para a
forma de tratamento TU, mantendo o verbo no
mesmo tempo e modo.

A) Mas tu reagias.
B) Mas tu reagia.
C) Mas tu reagirias.
D) Mas tu reagistes.
E) Mas tu reagiste.

Questão 07

“Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que
nos encantou como se fosse inesperado: meu pé de
milho pendoou.”

Os dois-pontos no trecho acima introduzem uma:

A) comparação.
B) consequência.
C) concessão.
D) explicitação.
E) enumeração.

Questão 04

Assinale a figura de linguagem que predomina no
trecho “Mas aquele pendão firme, vertical, beijado
pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho
vulgar com uma força e uma alegria que me fazem
bem.”

A) hipérbole.
B) eufemismo.
C) prosopopeia.
D) antítese.
E) catacrese.

Questão 06

“É alguma coisa QUE se afirma com ímpeto e certeza.
Meu pé de milho é um belo gesto da terra. Eu não sou
mais um medíocre homem QUE vive atrás de uma
chata máquina de escrever: sou um rico lavrador da
Rua Júlio de Castilhos.”

As ocorrências da palavra QUE no trecho acima são
classificadas respectivamente como:

A) conjunção integrante e conjunção integrante.
B) pronome relativo e pronome relativo.
C) pronome relativo e conjunção integrante.
D) con junção subord inat iva e con junção

subordinativa.
E) conjunção integrante e pronome relativo.

Questão 05

A concordância está de acordo com a norma padrão,
na frase:

A) Tratam-se de opiniões diferentes sobre a
identidade do pé de milho.

B) São opiniões – seja do primeiro amigo ou do
segundo – que mantém a dúvida do leitor sobre a
identidade do vegetal.

C) Há conceitos, no interior do texto, que podem ser
interpretados de diferentes formas pelo leitor.

D) Detesta-se comparações surrealistas, mas o
vegetal parecia um cavalo.

E) Secou as pequenas folhas, pareciam que iam
morrer.

Questão 08
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Se transpuséssemos o segmento “...aquele pendão
firme fora beijado pelo vento do mar...” para a voz
passiva sintética, como ficaria?

A) “...beijara-se aquele pendão firme...”
B) “...beijou-se aquele pendão firme...”
C) “...beijaram-se aquele pendão firme...”
D) “...tinha sido beijado aquele pendão firme...
E) “...beijava-se aquele pendão firme...”

Questão 09

“Um pé de milho sozinho, em um canteiro espremido,
junto do portão, numa esquina de rua – não é um
número numa lavoura, é um ser vivo e independente.”

A respeito do período acima, analise as afirmativas a
seguir:

I. A palavra ESPREMIDO poderia ser substituída
por ACUADO sem que houvesse mudança de
sentido.

II. Aocorrência da conjunção E tem valor aditivo.
III. A expressão PÉ DE MILHO possui uma

personificação.

Assinale:

A) se apenas I e II estiverem corretas.
B) se apenas I e III estiverem corretas.
C) se apenas II e III estiverem corretas.
D) se apenas II estiver correta.
E) se apenas I estiver correta.

Questão 10

Todas as regências dos verbos destacados estão
corretamente indicadas, EXCETO:

A) “...LANÇA suas folhas além do muro...” (verbo
transitivo indireto)

B) “...VEIO um amigo...” (verbo intransitivo)
C) “Mas eu TINHArazão.” (verbo transitivo direto)
D) “...DECLAROU desdenhosamente que aquilo era

capim.” (verbo transitivo direto)
E) “...o pé de milho PARECIA um cavalo...” (verbo de

ligação)

Questão 12

Leia o texto abaixo e responda às questões 13, 14 e
15.

Texto 2:

[...]
Ao acordar, disse para a mulher:
– Escuta, minha filha: hoje é dia de pagar a

prestação da televisão, vem aí o sujeito com a conta,
na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe
dinheiro da cidade, estou a nenhum.

– Explique isso ao homem – ponderou a
mulher.

– Não gosto dessas coisas. Dá um ar de
vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas
obrigações. Escuta: quando ele vier a gente fica
quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar
que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar –
amanhã eu pago.

[...]

O homem nu

(SABINO, Fernando. O homem nu. In: Para gostar de ler, v.3 –
Crônicas.8. ed. São Paulo: Ática, 1989. p.15 – 17.)

Em “O pé de milho cresceu, POIS reagiu à
mudança.”, o termo em destaque é:

A) conjunção subordinativa concessiva.
B) conjunção coordenativa explicativa.
C) conjunção coordenativa conclusiva.
D) conjunção subordinativa conformativa.
E) conjunção subordinativa causal.

Questão 11

De acordo com as regras para o uso do sinal
indicativo da crase, assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas.

“O marido pediu ___ mulher que mentisse ao
cobrador, mas ela não se rendeu ___ seus apelos e,
___ medida que ele falava, percebia que não ___
convenceria, pois a mulher não se mostrou favorável
___ atitude dele.

A) à, a, à, à, a.
B) à, à, à, a, à.
C) à, a, à, a, à.
D) a, a, à, a, a.
E) à, à, à, à, à.

Questão 13
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Segundo a Constituição Federal, consiste em
exceção à inviolabilidade de correspondência e das
comunicações telegráficas:

A) desastre.
B) flagrante delito, assim considerado pela

autoridade policial.
C) ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei

estabelecer, para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.

D) ordem judicial, a fim de garantir a produção de
prova processual civil ou penal.

E) ordem da autoridade policial, nos casos de
investigação criminal, quando não haja outra
forma de proceder, com a mesma finalidade.

Questão 17

No fragmento do texto “– Escuta, MINHA FILHA: hoje
é...”, o termo destacado, sintaticamente, é:

A) sujeito.
B) aposto.
C) complemento nominal.
D) predicativo do sujeito.
E) vocativo.

Questão 14

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

A respeito dos servidores públicos, prevê a
Constituição Federal:

A) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Executivo não poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Judiciário.

B) É vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público.

C) Os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público serão computados e acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

D) O prazo de validade do concurso público será de
até um ano, prorrogável uma vez, por igual
período.

E) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, vedada a
contratação de estrangeiros.

Questão 18

Em “Deixa ELE bater até cansar – amanhã EU pago.”
os termos em destaque são, respectivamente:

A) pronome substantivo pessoal reto e pronome
substantivo pessoal reto.

B) pronome adjetivo pessoal reto e pronome
substantivo pessoal reto.

C) pronome adjetivo pessoal oblíquo e pronome
substantivo pessoal reto.

D) pronome substantivo pessoal oblíquo e pronome
substantivo pessoal reto.

E) pronome substantivo pessoal reto e pronome
adjetivo pessoal reto.

Questão 15

Nos termos da Constituição Federal, é correto
afirmar:

A) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal.

B) A todos é assegurado, mediante o pagamento da
respectiva taxa, o direito de petição aos Poderes
Públicos, em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder.

C) Somente a lei poderá excluir do Poder Judiciário a
apreciação de lesão ou ameaça a direito.

D) É reconhecida a instituição do júri, com a
competência para o julgamento dos crimes
culposos ou dolosos contra a vida.

E) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem o consentimento do
morador, salvo se determinado pela autoridade
policial.

Questão 16
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A respeito da responsabilidade civil do Estado, é
correto afirmar:

A) O Estado responde por ato de seu servidor que
cause danos a terceiros, não lhe sendo conferido
direito de regresso.

B) O terceiro prejudicado por ato de servidor não
pode responsabilizar o Estado.

C) A responsabilidade do Estado perante terceiros
depende de decreto específico.

D) O Estado responde pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

E) O Estado responde pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o
responsável somente se provado que agiu com
dolo.

Questão 19

No Microsoft Office Word 2003, o recurso que permite
definir a impressão de um determinado parágrafo no
início de uma página é:

A) Inserir Espaçamento.
B) Definir Recuo.
C) Inserir Quebra de Página.
D) Definir alinhamento no topo da página.
E) Parametrizar Margem Superior.

Questão 22

Questão 21

No Windows XP, a propriedade de vídeo que permite
personalizar a aparência geral da área de trabalho a
partir de conjuntos predefinidos de elementos tais
como ícones, fontes, cores e ponteiros de mouse é:

A) Temas.
B) Área de Trabalho.
C) Proteção de tela.
D) Aparência.
E) Configurações.

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Várzea Grande – Lei Municipal
n° 1.164/91, na hipótese do falecimento de cônjuge,
companheiro, pais, madrasta, ou padrasto, filhos,
enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos e avós,
o servidor poderá ausentar-se do serviço, sem
qualquer prejuízo, pelo período de:

A) 1 dia.
B) 2 dias.
C) 4 dias.
D) 5 dias.
E) 8 dias.

Questão 20

INFORMÁTICA BÁSICA

Redes sociais têm adquirido importância
crescente na sociedade moderna. Existem diversos
sites no mercado com esse papel específico,
EXCETO:

A) Facebook.
B) Orkut.
C) Twitter.
D) Linkedin.
E) Google.

online

Questão 23

No Microsoft Office Outlook, a ordenação padrão das
mensagens exibidas na Caixa de Entrada é:

A) ascendente, por assunto.
B) descendente, por data de recebimento.
C) descendente, por tamanho do arquivo.
D) por importância.
E) em ordem alfabética, por nome do destinatário.

Questão 24

Sobre os recursos disponíveis no Microsoft Office
Excel 2003, é correto afirmar que:

A) fazem a ordenação ascendente e
descendente, respectivamente, dos valores da
coluna selecionada.

B) alinha à esquerda o parágrafo selecionado.

C) altera a cor de fundo da célula selecionada.

D) representa a funçãoAutoSoma.

E) altera a cor da fonte da célula selecionada.

........................

.........

.........

.........

............

Questão 25
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A respeito do atendimento às determinações da
Lei n° 4.320/64 e às Normas de Contabilidade, é
correto afirmar que:

A) para se evidenciar o impacto dos fatos
modificativos no patrimônio, deve haver o registro
da receita sob o enfoque patrimonial (variação
patrimonial aumentativa) em função do fato
gerador, em obediência aos princípios da
competência e da oportunidade; entretanto,
quando da arrecadação, deve haver o registro em
contas específicas, demonstrando a visão
orçamentária exigida no Artigo 35 da Lei
nº 4.320/64.

B) somente é possível compatibilizar e evidenciar
harmonicamente as variações patrimoniais e a
execução orçamentária ocorridas na entidade
através de Demonstrações das Variações
Patrimoniais, na qual é apresentado o montante
das receitas tributárias que não foram
arrecadadas e, portanto não foram registradas
contabilmente.

C) com o objetivo de evidenciar o impacto financeiro
dos fatos modificativos no patrimônio, deve haver
o registro da receita apenas quando ocorrer seu
efetivo recebimento (variação patrimonial
aumentativa), portanto, as receitas tributárias são
exceção ao princípio da competência, aplicando-
se portanto o princípio da oportunidade,
reconhecendo a receita quando da arrecadação.

D) o Artigo 35 da Lei nº 4.320/64 prevê o registro da
receita em contas específicas, demonstrando a
visão orçamentária exigida, portanto o princípio
da competênc ia não é ap l i cáve l no
reconhecimento da receita tributária em virtude de
uma Norma de Contabilidade não poder se
sobrepor a uma determinação legal.

E) para se evidenciar o impacto dos fatos
modificativos no patrimônio, deve ser registrado
no orçamento da receita a variação aumentativa
em obediência aos princípios da competência e,
quando ocorre a arrecadação, deve haver o
registro em contas específicas, demonstrando a
visão financeira e patrimonial exigida pela Lei
nº 4.320/64.

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito da aplicação do Princípio Contábil da
Continuidade é correto afirmar que:

A) a continuidade ou não da entidade, assim como a
sua vida definida ou provável, devem ser
consideradas quando da avaliação das mutações
patrimoniais quantitativamente, entretanto não
influenciam na classificação e nos demais
aspectos qualitativos.

B) a continuidade ou não da entidade, assim como a
sua vida definida ou provável, influenciam o valor
econômico dos ativos, entretanto não influenciam
os valores dos passivos.

C) a observância do Princípio da Continuidade é
indispensável à correta aplicação do Princípio da
Competência, pois se relaciona diretamente à
formação do resultado, entretanto não afeta a
quantificação dos componentes patrimoniais.

D) a observância do Princípio da Continuidade é
indispensável por ser importante para aferir a
capacidade futura de geração de resultado e a
formação do resultado, entretanto não influencia
os demais aspectos das contas patrimoniais.

E) o Princípio da Continuidade sob a perspectiva do
setor público está vinculado ao estrito
cumprimento da destinação social do seu
patrimônio.

Questão 27

Dado que no levantamento do patrimônio de uma
empresa foram obtidos os valores abaixo, determine
a participação de Capitais de Terceiros sobre os
recursos totais.

Bens R$ 28.000,00
Direitos R$ 34.000,00
Obrigações R$ 43.000,00

A) 30%
B) 69%
C) 79%
D) 44%
E) 144%

Questão 28
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Questão 32

Indique qual alternativa apresenta apenas contas do
Balanço Patrimonial que são retificadoras.

A) ICMS a recuperar, Depreciação de Máquinas e
Equipamentos e Provisão para Devedores
Duvidosos.

B) Capital Subscrito, Provisão para Ajuste da Dívida
Ativa a valor recuperável e ICMS a recuperar.

C) Capital a integralizar, Depreciação Acumulada de
Veículos, Provisão paraAjuste da DívidaAtiva.

D) Capital Subscrito, Depreciação Acumulada de
Veículos, Provisão paraAjuste da DívidaAtiva.

E) Capital a Integralizar, Imposto de Renda Retido na
Fonte e Provisão para Devedores Duvidosos.

Questão 31

No fim do exercício de 2011, a Contabilidade foi
informada de que do montante inscrito na Dívida
Ativa, 5% não serão convertidos em moeda, em
função da negociação para pagamentos parcelados.
Quais serão as contas Devedora e Credora do devido
lançamento contábil relacionado a esse fato?

A) Esse fato não é refletido em nenhum lançamento
contábil.

B) Débito de Resultado do Exercício e Crédito de
Provisão para ajuste da Dívida Ativa a valor
recuperável.

C) Débito de Dívida Ativa e Crédito de Provisão para
ajuste da DívidaAtiva a valor recuperável.

D) Débito de Variação Patrimonial Passiva e Crédito
de Provisão para ajuste da Dívida Ativa a valor
recuperável.

E) Débito de Resultado de Exercícios Anteriores e
Crédito de DívidaAtiva.

Com o objetivo de analisar diversas Demonstrações
Contábeis de um conjunto de empresas que
solicitaram financiamento, ficou decidido que
in ic ia lmente , ser iam esco lh idos apenas
3 indicadores, de tal maneira que fosse possível fazer
uma espécie de ranking das empresas de acordo com
sua situação geral e também que não se perdessem
muitas horas de trabalho nessas análises
preliminares. A alternativa que apresenta indicadores
que possibilitam avaliar a situação econômica e
financeira das empresas, permitindo a partir dessa
análise prévia descartar as empresas com menor
potencial de pagamento dos financiamentos
solicitados, é composta de indicadores:

A) de liquidez corrente, liquidez geral e liquidez seca,
pois são os indicadores determinantes para
avaliar a capacidade de pagamento.

B) de endividamento, pois eles é que determinarão
as margens de comprometimento dos recursos
totais das empresas.

C) de liquidez, de endividamento e de rentabilidade,
pois são um conjunto de informações que se
completam para fins de obtenção de uma análise
ampla.

D) de liquidez, da taxa de retorno sobre o
investimento e índices de atividade, pois são um
conjunto de informações que se completam para
fins de obtenção de uma análise ampla.

E) de endividamento, de liquidez e de atividade, pois
são um conjunto de informações que se
completam para fins de obtenção de uma análise
ampla.

Questão 29

A principal finalidade da análise horizontal é
determinar:

A) a evolução de elementos das Demonstrações
Contábeis e caracterizar tendências.

B) a relação de cada conta com o montante do grupo
ao qual pertence.

C) quocientes de liquidez, endividamento,
rotatividade e rentabilidade.

D) o endividamento da entidade em uma série
histórica de contas do balanço.

E) a relação entre os grupos do Ativo e os do Passivo
na data das Demonstrações.

Questão 30
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De acordo com o previsto na Lei n° 8.666/93, em um
procedimento licitatório em igualdade de condições,
como critério de desempate será assegurada
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

A) produzidos ou prestados por empresas
brasileiras; produzidos ou prestados por
empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País,
produzidos pela empresa com maior percentual
de capital nacional.

B) produzidos no País; produzidos ou prestados por
empresas brasileiras; produzidos ou prestados
por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.

C) produzidos ou prestados por empresas brasileiras
de capital nacional; produzidos no País;
produzidos ou prestados por empresas
brasileiras.

D) produzidos ou prestados por empresas brasileiras
de capital nacional; produzidos ou prestados por
empresas brasileiras; produzidos no País.

E) produzidos ou prestados por empresas brasileiras
de capital nacional; produzidos pela empresa com
maior percentual de capital nacional; produzido
com matéria-prima nacional.

Questão 33

De acordo com o previsto na Lei n° 8.666/93, a
licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Nos processos licitatórios poderá se estabelecer
margem de preferência para produtos manufaturados
e para serviços nacionais que atendam às normas
técnicas brasileiras e que estabelecidas com base em
estudos revistos periodicamente, em prazo não
superior a 5 (cinco) anos, levem em consideração o
seguinte conjunto:

A) geração de emprego; responsabilidade social;
valor agregado aos produtos.

B) geração de emprego e renda; efeito na
arrecadação de tributos federais, estaduais e
municipais; desenvolvimento e inovação
tecnológica realizados no País; custo adicional
dos produtos e serviços; e em suas revisões,
análise retrospectiva de resultados.

C) geração de emprego e renda; efeito na
arrecadação de tributos federais, estaduais e
municipais; desenvolvimento e inovação
tecnológica realizados no País; responsabilidade
social.

D) geração de emprego e renda; valor agregado aos
produtos; desenvolvimento e inovação
tecnológica realizados no País.

E) geração de emprego e renda; responsabilidade
social; desenvolvimento e inovação tecnológica
realizados no País.

Questão 34
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Conforme a Norma de Auditoria aprovada pela
Resolução CFC nº 1.311/10, é correto afirmar que em
uma auditoria de revisão das demonstrações
contábeis oAuditor necessita:

A) obter ou atualizar seu conhecimento sobre o
negócio da entidade, incluindo aspectos sobre a
organização, os sistemas contábeis e as
características operacionais da entidade, assim
como a natureza de seus ativos, passivos,
receitas e despesas.

B) obter conhecimento sobre quais normas de
contabilidade são aplicáveis e os detalhes das
principais operações da entidade.

C) ter entendimento dos assuntos relevantes para as
demonstrações contábeis, por exemplo, dos
métodos de produção e distribuição, das linhas de
produto, de todas transações operacionais da
entidade, das instalações administrativas e das
transações com outras partes externas.

D) obter conhecimento das auditorias realizadas
anteriormente, dos processos judiciais
envolvendo a entidade, das pessoas envolvidas
na administração atual e nas gestões anteriores.

E) atualizar seu conhecimento a respeito das
propostas de ampliação da entidade, acesso ao
plano estratégico, composição dos recursos
humanos à disposição da entidade.

Questão 35

Identifique a alternativa que apresenta assuntos
relevantes na avaliação das instruções e dos
procedimentos da administração para o registro e o
controle da contagem física dos estoques, de acordo
com as Normas de Auditoria aprovadas pela
Resolução CFC n° 1.218/2009.

A) Aaplicação de atividades de controle apropriadas,
procedimentos de contagem e recontagem;
identificação das perdas no processo produtivo,
itens sem movimentação, obsoletos ou
danificados; procedimentos usados para fixar os
preços de transferência, quando aplicável e
controle do movimento do estoque entre áreas;
envio e recebimento de estoque antes e depois da
data de corte.

B) O controle de prateleira dos equipamentos; a
identificação do estágio da produção em
processo; itens sem movimentação, obsoletos ou
danificados; os procedimentos usados para
estimar quantidades físicas; os valores de venda e
de compra.

C) Aaplicação de atividades de controle apropriadas;
controle das etiquetas de contagem utilizadas e
não utilizadas; a qualificação do pessoal
envolvido; a localização dos estoques e a
identificação do estágio da produção em processo
e controle do movimento do estoque entre áreas;
envio e recebimento de estoque antes e depois da
data de corte.

D) Os sistemas envolvidos nas atividades de
controle apropriadas; os controles patrimoniais
utilizados e procedimentos; estimativa de
contagem e recontagem; as condições de
treinamento do pessoal que realiza a
movimentação do estoque entre áreas; envio e
recebimento de estoque antes e depois da data de
corte.

E) Aaplicação de atividades de controle apropriadas,
por exemplo, controle das etiquetas de contagem
utilizadas e não utilizadas e procedimentos de
contagem e recontagem; identificação do estágio
da produção em processo; i tens sem
movimentação, obsoletos ou danificados;
procedimentos usados para estimar quantidades
físicas, quando aplicável; controle do movimento
do estoque entre áreas; envio e recebimento de
estoque antes e depois da data de corte.

Questão 36
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A Norma de Auditoria aprovada pela Resolução CFC
n° 1.217/2009 demonstra que:

A) a suficiência e adequação da evidência de
auditoria estão inter-relacionadas.

B) a suficiência da evidência de auditoria é a sua
medida de quantidade e de confiabilidade.

C) a suficiência da evidência de auditoria é a sua
medida de qualidade, isto é, sua confiabilidade.

D) a adequação da evidência não se relaciona com a
sua suficiência.

E) a adequação da evidência é a sua medida
quantitativa.

Questão 37

A alternativa que apresenta as principais limitações
do controle interno, conforme Marcelo Cavalcanti
Almeida, é:

A) grande volume de transações; sistema
informatizado, baixa qualificação técnica.

B) conluio de funcionários na apropriação de bens da
empresa e falta de normas internas e baixa
remuneração do quadro de funcionários.

C) distância entre filiais; cultura organizacional
distinta entre as diversas unidades e falhas no
processo de comunicação.

D) negligência dos funcionários; conluio de
funcionários na apropriação de bens da empresa
e falta de instrução a respeito das normas
internas.

E) grande volume de transações; conluio de
funcionários na apropriação de bens da empresa
e falhas no processo de comunicação.

Questão 38

Assinale a alternativa que apresenta um crime contra
as finanças públicas, conforme estabelecido pela Lei
n° 10.028/2000.

A) Descumprir os prazos previstos para realização
de licitação.

B) Convidar um número de participantes inferior ao
previsto para o procedimento de carta-convite.

C) Adquirir com recursos públicos um bem inservível
para suas finalidades.

D) Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a
pagar, de despesa que não tenha sido
previamente empenhada ou que exceda limite
estabelecido em lei.

E) Ordenar despesas superiores ao orçamento
inicialmente fixado.

Questão 39

A Constituição Federal estabelece que a
Administração Pública direta e indireta deve
obedecer:

A) aos princípios da anualidade, isonomia,
impessoalidade, publicidade e, dentre outras
exigências, que os cargos, empregos e funções
públicas sejam acessíveis apenas aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em
lei.

B) aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também,
dentre outras exigências, as funções de
confiança, devem ser exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira, nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-
se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.

C) aos princípios da anualidade, isonomia,
impessoalidade, publicidade e, dentre outras
exigências, a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em
concurso público não podendo ser realizadas
nomeações para cargo em comissão.

D) aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também,
dentre outras exigências, as funções de confiança
e os cargos em comissão devem ser exercidos
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo.

E) aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, anualidade, isonomia e
também, dentre outras exigências, veta os casos
de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária.

Questão 40
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Em qual das alternativas abaixo está ilustrada a Lei
da Demanda?

A) Quando a quantidade demandada de um
determinado bem varia diretamente com seu
preço, permanecendo constantes a renda
disponível do consumidor e o preço dos demais
bens.

B) Quando a quantidade demandada de um
determinado bem varia inversamente com seu
preço, variando também a renda disponível do
consumidor e o preço dos demais bens.

C) Quando a quantidade demandada de um
determinado bem varia inversamente com seu
preço, permanecendo constantes a renda
disponível do consumidor e o preço dos demais
bens.

D) Quando a quantidade demandada de um
determinado bem varia diretamente com seu
preço, variando também a renda disponível do
consumidor e o preço dos demais bens.

E) Quando a quantidade demandada de um
determinado bem não influencia no seu preço,
permanecendo constantes, também, a renda
disponível do consumidor e o preço dos demais
bens.

Questão 41

Em relação à elasticidade-preço da demanda, qual a
alternativa correta?

A) A elasticidade infinita corresponde a uma
demanda perfeitamente inelástica e a elasticidade
igual a zero corresponde a uma demanda
perfeitamente elástica.

B) A elasticidade infinita corresponde a uma
demanda perfeitamente elástica e a elasticidade
igual a zero corresponde a uma demanda
perfeitamente inelástica.

C) A elasticidade infinita corresponde a uma
demanda infinita e a elasticidade igual a zero
corresponde a uma ausência de demanda.

D) A elasticidade finita corresponde a uma demanda
perfeitamente inelástica e a elasticidade igual a
um corresponde a uma demanda perfeitamente
elástica.

E) A elasticidade finita corresponde a uma demanda
perfeitamente elástica e a elasticidade igual a um
corresponde a uma demanda perfeitamente
inelástica.

Questão 42

Em função da elasticidade-renda da demanda, os
bens econômicos podem ser classificados em:

A) superiores e inferiores.
B) essenciais e supérfluos.
C) normais e especiais.
D) superiores, essenciais e supérfluos.
E) bens normais, essenciais, supérfluos e inferiores.

Questão 43

O Modelo IS/LM (ou Modelo Keynesiano
Generalizado) é um instrumento para fins de análise
macroeconômica cuja representação (num espaço
cartesiano) procura sintetizar muitas situações da
política econômica, por meio das curvas IS e LM.
Sobre esse modelo, é correto afirmar que:

A) o Modelo IS/LM resume os pontos de equilíbrio
conjunto entre a taxa de juros e o nível de renda
nacional, no qual a curva IS é o conjunto de
combinações que equilibram o mercado
monetário e o de títulos; e a curva LM é o conjunto
de combinações que equilibram o mercado de
bens e serviços.

B) o Modelo IS/LM resume os pontos de equilíbrio
conjunto entre a taxa de juros e o nível de inflação
nacional, no qual a curva IS é o conjunto de
combinações que equilibram o mercado
monetário e o de títulos; e a curva LM é o conjunto
de combinações que equilibram o mercado de
bens e serviços.

C) o Modelo IS/LM resume os pontos de equilíbrio
conjunto entre a taxa de juros e o nível de inflação,
no qual a curva IS é o conjunto de combinações
que equilibram o mercado de bens e serviços; e a
curva LM é o conjunto de combinações que
equilibram o mercado monetário e o de títulos.

D) o Modelo IS/LM resume os pontos de equilíbrio
conjunto entre a taxa de juros e o nível de renda
nacional, no qual a curva IS é o conjunto de
combinações que equilibram o mercado de bens e
serviços; e a curva LM é o conjunto de
combinações que equilibram o mercado
monetário e o de títulos.

E) o Modelo IS/LM resume os pontos de equilíbrio
conjunto entre a oferta e a demanda no mercado
de bens e serviços.

Questão 44
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Segundo a abo rdagem neoc láss i ca da
Administração, da qual Peter Drucker é um dos
maiores expoentes, as principais funções do
processo administrativo são:

A) planejamento, direção, comunicação e ação.
B) comunicação, direção, correção e fiscalização.
C) planejamento, organização, direção e controle.
D) execução, organização, direção e verificação.
E) fiscalização, comunicação, correção e ação.

Questão 45

Em relação aos conceitos de Eficiência e Eficácia em
Administração, é correto afirmar:

A) Eficiência tem relação com o modo pelo qual se
processa o desempenho da at iv idade
administrativa e, portanto, diz respeito,
principalmente, à conduta dos agentes.

B) Uma conduta administrativa eficiente tem relação
com os resultados alcançados, portanto, por
definição, também é eficaz.

C) Eficácia tem relação com o modo pelo qual se
processa o desempenho da at iv idade
administrativa e, portanto, diz respeito,
principalmente, à conduta dos agentes.

D) Eficácia tem relação com os resultados obtidos
pelos agentes no exercício de suas condutas
administrativas, portanto, uma conduta
administrativa eficaz é, por definição, eficiente.

E) Eficiência tem relação com os resultados obtidos
pelos agentes no exercício de suas condutas
admin is t ra t ivas, por tanto é o correto
direcionamento dessa atividade.

Questão 46

São considerados orientadores do controle das
despesas públicas, os seguintes princípios:

A) honestidade, totalidade, imparcialidade e
independência.

B) universalidade, autonomia, legalidade e
hierarquia.

C) independência, legalidade, autonomia e
universalidade.

D) totalidade, universalidade, hierarquia e
transparência.

E) autonomia, f inal idade, transparência e
universalidade.

Questão 47

Conforme estabelecido na Constituição Federal, o
controle externo é exercido pelo(a):

A Controladoria ou órgão equivalente.
B) Procuradoria Geral ou órgão equivalente.
C) Tribunal de Contas com auxílio do Poder

Legislativo.
D) Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de

Contas.
E) Ministério Público.

)

Questão 48

De acordo com a Norma de Auditoria a respeito da
independência do profissional de auditoria, aprovada
pela Resolução CFC nº 1.311/10, é correto afirmar
que oAuditor necessita manter:

A) independência de pensamento, ou seja, deve
evitar fatos e circunstâncias que possam levar
qualquer indivíduo a concluir que foram
comprometidos a integridade, a objetividade ou o
ceticismo profissional da firma, ou de um membro
da equipe de auditoria.

B) aparência de independência, ou seja, evitar fatos
e circunstâncias significativos a ponto de que um
terceiro com experiência, conhecimento e bom
senso concluiria que há integridade, sendo
secundária a independência de pensamento.

C) independência de pensamento, ou seja,
mantendo uma postura tal que suas conclusões
não sofram influências que comprometam seu
julgamento profissional, sendo secundária a
aparência de independência.

D) aparência de independência, ou seja, suas
conclusões não sofram efeito de influências que
comprometam seu julgamento profissional e
reflitam a integridade de sua atuação.

E) aparência de independência e postura que
permitam a apresentação de conclusão que não
sofra efeito de influências que comprometam o
julgamento profissional, permitindo que a pessoa
atue com integridade, objetividade e ceticismo
profissional.

Questão 49
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Em uma auditoria de Caixa e Bancos pode-se afirmar:

A) os testes podem ser em amostragem menor,
considerando que a realização de inspeções
físicas fica limitada aos saldos e que o maior
volume de transações já ocorreu na data dos
testes.

B) os testes são dirigidos para a subavaliação e para
a existência do ativo.

C) os testes possíveis se limitam à contagem de
caixa e circularização dos saldos bancários.

D) para realizar os testes, não é necessário
conhecimento prévio sobre administração
financeira.

E) os testes devem ser em um maior volume de
amostragem, por ser um ativo sujeito a um risco
maior, em virtude de sua pronta liquidez.

Questão 50


