
 

 

CONCURSO PÚBLICO IFTO – 2016 

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 

Técnico-Administrativo em Educação do Instituto Federal 

do Tocantins – IFTO 

 

CADERNO DE 

PROVA 
CARGO 

09 AUDITOR 

 

INSTRUÇÕES 

 

Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de Professor da Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e para os cargos efetivos da carreira de Técnicos 

Administrativos em Educação do Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins – IFTO –, Edital n.º 35/2016, e contém 50 questões: 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos 

Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e 

solicite uma nova prova se faltar alguma questão. 

 

Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, pois isso 

impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do 

candidato, sendo de inteira responsabilidade do candidato.  

 

1. O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o Cartão-Resposta 

utilizando caneta esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente. A marcação de mais de uma 

alternativa anula a questão.  

2.  

3. Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa selecionada, 

não ultrapassando seus limites e evitando borrões. 

 

O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá guardar, antes do 

início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, óculos de sol e quaisquer 

outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo de eliminação do candidato o 

funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos guardados na embalagem.  
1.   

Será eliminado do concurso o candidato que:  

A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;  

B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;  

C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;  

D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;  

E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 

coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.  

  

A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova escrita decorrido 

o tempo de 2 (duas) horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno de Prova. O candidato 

só poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação 

desta.  

 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo se retirar 

da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Responda as questões de 1 a 4 de acordo com o 

texto abaixo. 

Pais sem limites 

A educação liberal é confortável para os pais. 

Mas os filhos precisam saber o que são deveres e 

obrigações 

O avião estava cheio. Eu no fundão. Duas poltronas 

atrás de mim, uma criança começou a chorar. Abriu 

o berreiro. Ninguém disse uma palavra, fazer o que 

quando uma criança chora? A mãe, em vez de 

tentar acalmar o filho, reclamou em voz alta. 

– Criança chora mesmo, e daí? Vocês ficam me 

olhando, mas o que posso fazer? Criança é assim: 

chora. 

Tudo bem. Criança chora. Mas a gente ouve. 

Ninguém havia reclamado do incômodo em voz 

alta. Suponho que algumas pessoas tenham olhado 

para a mãe como se pedindo que fizesse alguma 

coisa. Em vez de acalmar o filho, ela brigou. 

Sinceramente, nem olhar a gente pode? E mais 

sinceramente ainda: como será a educação desse 

menino, se a mãe prefere reclamar com quem se 

sente incomodado com o choro, no lugar de 

acalmar o filho? Vai ter noção de limite? Ou se 

transformará num briguento, achando que tem 

direito a tudo? No caso dos aviões, eu acho que há 

uma irresponsabilidade enorme dos pais. Como 

podem expor um bebê de colo a viagens aéreas? 

Sim, existem os casos de extrema necessidade. Mas 

não são a maioria. Um bebê sente dor nos ouvidos, 

talvez até mais intensa que nós. Quando eu sinto, 

tento mascar chiclete, chupar bala, ou pelo menos, 

racionalmente, posso entender o que está 

acontecendo e suportar. Um bebê não. De repente, 

vem aquela dor horrível, ele não sabe o porquê. 

Chora. Grita. Os outros passageiros têm de suportar 

o barulho, ficam até com dor de cabeça. Mas um 

bebê é um bebê, e todos temos de entender. E os 

pais? Como obrigam a criança a suportar essa dor? 

E os passageiros os gritos? Eu já vim da Turquia 

certa vez, em uma viagem que durou o dia todo, 

com duas crianças pequenas logo atrás de mim. 

Classe executiva. Gritaram e choraram quase a 

viagem toda. E não têm razão? Como suportariam 

passar o dia todo sentados, cintos afivelados? Os 

pais eram pessoas simpáticas. Tinham ido a 

turismo. É certo deixar os filhos presos um dia 

inteiro? É justo enlouquecer os outros passageiros? 

Claro que criança tem o direito de viajar. Mas é 

preciso escolher o roteiro mais adequado. 

Certa vez fui a uma pousada na serra carioca. 

Deliciosa. Um diretor de cinema, mais tarde, 

comentou: 

– Eu ia sempre lá. Mas eu e minha mulher 

cometemos um crime. Tivemos uma filha. Na 

pousada não aceitam crianças. 

É fato. Já existem hotéis e pousadas que não 

hospedam crianças. Muita gente acha um horror. 

Por outro lado, o problema não está nos pais? Em 

qualquer lugar onde os pais estejam com os filhos, 

agem como se eles tivessem direito a tudo. Podem 

correr, gritar. Dá para ler um livro embaixo de uma 

árvore, no alto da serra, com crianças correndo e 

gritando? E com os pais apreciando a algazarra 

tranquilamente, sem se importar com os outros 

hóspedes? 

Eu poderia citar outros exemplos. Visitas que 

chegam com filhos que pulam no sofá. Ou brincam 

com algum objeto de estimação. Que batem no 

prato e dizem que não gostam da comida, em 

restaurantes. (E com razão. Agora criança tem de 

apreciar sashimi quando quer hambúrguer?) O 

problema está nos pais. 

Muitos foram reprimidos quando crianças. Antes 

era assim: podia, não podia. A educação tradicional 

impunha limites, às vezes de forma rígida. Eu 

mesmo acredito que o excesso de rigidez é 

péssimo. Por outro lado, essas crianças vão crescer, 

e terão de viver com normas. A vida é cheia de isso 

pode e aquilo não pode. O respeito ao outro implica 

entender os próprios limites. Senão é aquilo: todo 

mundo querendo furar fila, tirando vantagem. O 

fato é que muitos dos pais modernos, como a 

mulher que esbravejou no avião, acham que criança 

pode tudo. Já conversei com professoras, segundo 

as quais, hoje, boa parte dos pais delega a educação 

básica dos filhos à escola. Há casos, extremos, em 

que a professora tem de explicar a importância de 

escovar os dentes todos os dias. Não estou falando 

de famílias sem condições financeiras, no caso. 

Mas também de gente bem de vida, para quem é 

mais fácil não discutir deveres e obrigações com os 

filhos. Deixar rolar. 
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Mas um dia os filhos terão de aprender a viver em 

sociedade. Podem contar com a mãe ou o pai para 

chorar as pitangas se forem demitidos. Um ombro 

sempre é bom. Mas só terão empregos e 

oportunidades se souberem o que são limites, 

deveres, obrigações. A educação extremamente 

liberal é atraente. Principalmente, porque 

confortável para os pais. Mas fica a pergunta: se os 

pais não dão noção de limites, como os filhos um 

dia vão ter? 

Carrasco, Walcyr. Pais sem limites. Disponível 
em: http://epoca.globo.com/colunas-e-

blogs/walcyr-carrasco/noticia/2015/09/pais-sem-
limites.html. Acesso em: 12 ago. 2016. 

Questão 01 

 

Assinale a alternativa que apresenta a ideia central 

do texto. 

 

A) Os pais protegem os filhos e não os expõem em 

situações e lugares inapropriados para suas 

idades ou desejos. 

B) O texto faz uma crítica a crianças mal educadas, 

responsabilizando-as por tais atos. 

C) Os padrões sociais são próprios para quem não 

tem filhos, uma vez que as crianças são 

inocentes e precisam agir de acordo com o que 

é comum para suas idades. 

D) O texto responsabiliza os pais por maus hábitos 

dos filhos, visto que os mesmos muitas vezes 

permitem que os filhos ajam sem obediência a 

certos padrões sociais. 

E) Os filhos ao longo da vida passarão a ter 

limites, devido aos pais contribuírem 

adequadamente para esta formação. 

 

Questão 02 

 

Marque a alternativa falsa em relação ao objetivo 

do uso dos exemplos de comportamentos de pais e 

filhos no texto. 

 

A) O exemplo da viagem à Turquia sugere para a 

construção de sentido que os pais devem 

escolher viagens adequadas para a idade de seus 

filhos. 

B) O exemplo da pousada da serra carioca ilustra a 

necessidade de os pais darem limites aos filhos 

para frequentarem certos lugares: ensinar o que 

pode e o que não pode. 

C) O exemplo das visitas com filhos aponta que o 

problema de certos comportamentos 

inadequados dos filhos está nos pais por não 

darem limites aos filhos. 

D) O exemplo da professora que tem de explicar a 

importância de escovar os dentes todos os dias 

aos alunos ilustra que a falta de limite dos pais 

independe de classe financeira. 

E) O exemplo da mãe com a criança no avião 

aponta para a construção de sentido que a 

criança pode agir de acordo com a sua vontade. 

 

Questão 03 

 

A escolha do uso de certas palavras no texto 

contribui para a construção do posicionamento 

argumentativo constituinte desse texto. Esse é o 

caso da palavra sinceramente, usada duas vezes, 

seguidamente. Com isso, marque a alternativa que 

apresenta uma palavra que poderia substituir 

sinceramente no texto sem alterar o 

posicionamento argumentativo do mesmo. 

 

A) Francamente 

B) Felizmente 

C) Possivelmente 

D) Cabivelmente 

E) Provavelmente 

 

Questão 04 

 

Ao longo do texto, a conjunção mas foi usada 

várias vezes. Em qual das alternativas a 

substituição da conjunção mas altera o sentido do 

enunciado no texto? 

 

A) No entanto a gente ouve. 

B) Pelo contrário também de gente bem de vida, 

para quem é mais fácil não discutir deveres e 

obrigações com os filhos. 

C) Não obstante eu e minha mulher cometemos 

um crime. 

D) Similarmente só terão empregos e 

oportunidades se souberem o que são limites, 

deveres, obrigações. 

E) Todavia um dia os filhos terão de aprender a 

viver em sociedade. 
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As questões 5 e 6 devem ser respondidas a partir 

da charge abaixo. 

 

 
Disponível em: 

https://patologiapolitica.wordpress.com/2011/07/08/char

ge-saber-viver/. Acesso em: 15 ago. 2016. 

 

Questão 05 

 

Considerando a relação entre a linguagem verbal e 

a linguagem não verbal para a compreensão da 

charge, não é adequado afirmar que: 

 

A) O texto está criticando o assaltante e está dando 

apoio ao deputado por estar sendo assaltado. 

B) O texto critica os escândalos de corrupção, 

desvio de dinheiro, no âmbito da administração 

pública. 

C) O texto critica a postura desonesta de certos 

políticos que lesam a população ao fazerem 

mau uso do dinheiro público. 

D) O texto aponta para o fato de que certos 

políticos lesam a população ao usarem em suas 

vidas particulares dinheiro público indevido. 

E) O texto compara o ato (de assaltar) de um 

assaltante qualquer ao ato de alguns políticos 

também lesarem a população. 

 

Questão 06 

 

No caso do uso dos pronomes possessivos, marque 

a alternativa que apresenta a interpretação 

adequada da charge. 

 

A) O pronome “meu” indica que o dinheiro a ser 

roubado pertence licitamente ao deputado. 

B) A expressão “meu dinheiro” faz referência ao 

dinheiro de posse do deputado no ato do assalto 

ser dinheiro público obtido indevidamente. 

C) A expressão “seu dinheiro” aponta que o 

dinheiro a ser roubado pertence ao assaltante. 

D) O pronome “seu”, considerando somente a fala 

do balão onde se encontra, faz referência ao 

dinheiro do contribuinte. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

Questão 07 

 

Assinale a alternativa em que as regras de 

concordância foram obedecidas. 

 

A) Cada um dos pesquisadores, ao inscrever-se, 

deverão receber as orientações necessárias. 

B) Já deu dez horas e a entrega das provas ainda 

não foram feitas. 

C) Devem haver, certamente, sites mais seguros do 

que outros. 

D) Mais de um aluno correu em direção à porta de 

emergência. 

E) Com certeza, sobra, no campus, estudantes 

muito disciplinados. 

 

Questão 08 

 

Sobre as regras de constituição do memorando 

(Manual da Presidência, 2002), pode-se afirmar. 

 

A) O uso do pronome de tratamento Ilustríssimo é 

adequado para o memorando por se tratar de 

correspondência de servidores públicos. 

B) O memorando é utilizado para o expediente 

externo de correspondências oficiais entre 

servidores públicos. 

C) No memorando, o destinatário é identificado 

apenas pelo cargo que ocupa, sendo um dos 

aspectos estruturais que diferencia esse 

documento do ofício. 

D) O memorando não apresenta o item “Assunto” 

que indica de forma sucinta do que trata a 

correspondência. 

E) O memorando destina-se, exclusivamente, a 

comunicações entre unidades administrativas de 

níveis diferentes. 
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Questão 09 

 

Marque a alternativa correta quanto ao uso ou não 

da crase nos três enunciados abaixo, 

respectivamente. 

 

As Coordenações do IFTO se propõem bastante 

___ construir uma educação de qualidade. 

Nós, alunos do IFTO, aspiramos ___ pesquisa 

voltada para melhoria da vida das pessoas. 

As queimadas em Palmas ultrapassam ___ 

capacidade de se suportar as fumaças constantes. 

 

A) à - a - a 

B) a - à - a 

C) a - a - a 

D) a - a - à 

E) à - à - à  

 

Questão 10 

 

Marque a alternativa em que a ausência de vírgula 

não altera o sentido do enunciado. 

 

A) O professor espera um, sim. 

B) Recebo, obrigada. 

C) Não, vá ao estacionamento do campus. 

D) Não, quero abandonar minha funções no 

trabalho. 

E) Hoje, podem ser adquiridas as impressoras 

licitadas. 

 

FUNDAMENTOS EM EDUCAÇÃO E 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 11 

 

Conforme a Lei n.º 8.112/90, para que seja possível 

o provimento em cargos públicos, faz-se necessário 

que os cidadãos que pleiteiem essas vagas 

cumpram alguns requisitos básicos para a 

investidura no cargo. Qual das alternativas abaixo 

não corresponde a um desses requisitos:  

 

A) Estar quite com as obrigações militares e 

eleitorais 

B) Gozar dos seus direitos políticos 

C) Ter a idade mínima de 18 anos. 

D) Ser brasileiro nato 

E) Estar apto física e mentalmente 

Questão 12 

 

Francisco, servidor estável em cargo efetivo de 

uma Instituição Federal de Ensino, teve sua 

aposentadoria publicada no Diário Oficial da União 

no dia 1º/7/2013, possuindo 68 anos de idade nessa 

data. No dia 15/7/2016, Francisco solicita a sua 

reversão visando retornar às atividades de servidor. 

Considerando a situação exposta acima e baseados 

na Reversão, expressa nos arts. 25 a 27 da Lei nº 

8.112/90, assinale a alternativa correta: 

 

A) Francisco poderá ser revertido, desde que tenha 

sido aposentado por invalidez e, além disso, 

uma junta médica oficial tenha declarado 

insubsistentes os motivos de sua aposentadoria.  

B) A reversão de Francisco não poderá ser 

concedida em razão de ele já possuir mais de 70 

(setenta) anos de idade na data da solicitação da 

reversão, mesmo havendo, na data de sua 

aposentadoria, menos de 70 (setenta) anos de 

idade.  

C) A reversão de Francisco poderá ser efetivada 

devido a aposentadoria ter ocorrido há menos 

de 5 (cinco) anos da sua solicitação de reversão. 

D) Havendo cargo vago e tendo sido voluntária a 

aposentadoria de Francisco, a Administração 

não poderá negar tal reversão. A 

impossibilidade desta negativa fundamenta-se 

no direito subjetivo, o qual Francisco possui, 

desde que cumpridos os requisitos legais. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

Questão 13 

 

A Lei n.º 8.666/93, além de regulamentar o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, instituiu 

normas gerais para licitações e contratos da 

Administração Pública. A respeito dessa norma, 

assinale a alternativa incorreta: 

    

A) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação não 

poderá participar, direta ou indiretamente, da 

licitação ou da execução de obra ou serviço e 

do fornecimento de bens a eles necessários. 

B) São modalidades de licitação a Concorrência; a 

Tomada de preços; o Convite; o Concurso; e o 

Leilão.  
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C) Os contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 não 

poderão ser rescindidos unilateralmente pela 

Administração, salvo as hipóteses de caso 

fortuito ou força maior. 

D) É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição. 

E) Qualquer cidadão poderá requerer à 

Administração Pública os quantitativos das 

obras e preços unitários de determinada obra 

executada. 

 

Questão 14 

 

A respeito das Disposições Constitucionais 

aplicadas aos servidores públicos, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) O direito à livre associação sindical é 

assegurado ao servidor público civil.  

B) Os cargos, empregos ou funções públicas são 

acessíveis apenas aos brasileiros natos ou 

naturalizados.  

C) Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário não poderão 

ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo 

D) O Concurso público terá como prazo de 

validade de até 2 (dois) anos, sendo possível ser 

prorrogado uma única vez, por igual período.  

E) O direito de greve do servidor público civil é 

constitucionalmente garantido. 

 

Questão 15 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Tocantins foi criado pela Lei n.º 

11.892, de 29 de dezembro de 2008. Essa norma 

estabeleceu os objetivos, finalidades e 

características dos Institutos Federais de Educação. 

Todas as alternativas expressam os objetivos dos 

Institutos Federais, exceto: 

 

A) Constituir-se em centro de excelência na oferta 

do ensino de ciências, em geral, e de ciências 

aplicadas, em particular, desde que não 

estimule o desenvolvimento de espírito crítico, 

voltado à investigação empírica. 

B) Estimular e apoiar processos educativos que 

levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e 

regional 

C) Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 

desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade. 

D) Ministrar educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de 

jovens e adultos. 

E) Ministrar em nível de educação superior cursos 

de pós-graduação lato sensu de 

aperfeiçoamento e especialização, visando à 

formação de especialistas nas diferentes áreas 

do conhecimento. 

 

Questão 16 

 

A demissão é uma penalidade disciplinar que se 

encontra regulamentada na Lei n.º 8.112/90. 

Assinale a alternativa que não expressa uma 

hipótese de aplicação dessa penalidade. 

 

A) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou 

funções públicas. 

B) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou 

função de confiança, cônjuge, companheiro ou 

parente até o segundo grau civil. 

C) Revelação de segredo do qual se apropriou em 

razão do cargo. 

D) Inassiduidade habitual. 

E) Incontinência pública e conduta escandalosa, na 

repartição. 

 

Questão 17 

 

A Lei nº 8.666/93 traz em seu texto as modalidades 

de licitação que serão utilizadas para as compras, 

alienações, locações, obras e serviços no âmbito 

dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. De acordo com as modalidades 

previstas na legislação é correto afirmar: 

 

A) A tomada de preços é a mais complexa das 

modalidades de licitação. 

B) Não é possível a utilização da modalidade 

convite em licitações internacionais. 
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C) A modalidade concurso exige um prazo mínimo 

de quarenta dias de publicação de seu edital na 

imprensa oficial. 

D) O julgamento das propostas na modalidade 

concorrência exige a formação de uma 

comissão de, no mínimo, três membros. 

E) Leilão é modalidade de licitação, entre 

quaisquer interessados, para a venda, a quem 

oferecer o menor lance. 

 

Questão 18 

 

No que se refere aos princípios orientadores das 

licitações públicas, marque a alternativa incorreta: 

 
A) O princípio da isonomia tem como objetivo 

vedar as discriminações injustificadas entre os 

concorrentes. 

B) Fere o princípio da competitividade a realização 

de licitação com indicações de marcas e 

especificações exclusivas do objeto, salvo nos 

casos em que for tecnicamente justificável. 

C) O princípio do julgamento objetivo permite 

que, em algumas oportunidades, a 

Administração utilize critérios não previstos no 

ato convocatório a fim de beneficiamento 

próprio. 

D) Segundo o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, o edital é a lei 

interna da licitação, devendo a Administração 

que o expediu, bem como os licitantes, 

vincularem-se aos seus termos. 

E) Enquanto válida a adjudicação anterior, não é 

permitido abertura de nova licitação com o 

mesmo objeto. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 

Questão 19 

 

Todas as informações acadêmicas e administrativas 

que trafegam nas redes de computadores das 

instituições de ensino devem ser protegidas de 

ataques, invasões ou alterações não autorizadas ou 

não autenticadas. As sentenças a seguir definem 

ações relacionadas à proteção e segurança das 

informações, que todos os usuários corporativos 

devem realizar com regularidade, exceto. 

 

A) Evitar executar arquivos de qualquer natureza 

recebidos anexados em mensagens de e-mail. 

B) Instalar, manter ativos e atualizadas as 

ferramentas de proteção para mídias de 

armazenamento externas. 

C) Manter a configuração do sistema de firewall 

em níveis mínimos para facilitar o tráfego dos 

dados. 

D) Executar regularmente processos de detecção 

de vírus, malwares, trojans e worms nos discos 

rígidos e outras mídias de armazenamento 

permanente utilizadas no ambiente 

computacional. 

E) Manter seu programa antivírus ativado e 

atualizado diariamente. 

 

Questão 20 

 

O LibreOffice é um pacote gratuito de aplicações 

para escritório, que suporta a criação e a edição de 

textos formatados, planilhas eletrônicas, desenhos 

vetoriais, gráficos e apresentações multimídia. 

Considere as alternativas a seguir e marque a opção 

correta. 

 

A) Na planilha eletrônica CALC do LibreOffice, a 

sintaxe da função SE é:  =SE (CONDIÇÃO; 

VALOR_SE_CONDIÇÃO_FALSA; 

VALOR_SE_CONDIÇÃO_VERDADEIRA). 

B) Os elementos multimídia como fotos, vídeos, 

áudios ou animações não podem ser integrados 

para a criação de apresentações no aplicativo 

IMPRESS do LibreOffice.  

C) Na planilha eletrônica CALC do LibreOffice, 

para calcular a média dos valores contidos no 

intervalo de células A1 a A4 é  utilizada a 

função MÉDIA com a seguinte sintaxe: 

=MÉDIA(A1 & A4). 

D) O aplicativo IMPRESS do LibreOffice é 

responsável pela impressão de arquivos gerados 

pelas outras aplicações do pacote Linux. 

E) O aplicativo WRITER do LibreOffice possui 

recursos para a criação de índices em textos 

longos, definição de formatação  de parágrafos 

e de fontes. 

 

Questão 21 

 

Alguns processos administrativos geram relatórios 

que devem ser auditados pelos órgãos de controle 
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internos ou externos. É comum a necessidade de 

digitalizar tais documentos para facilitar seu 

compartilhamento. Considerando esta situação, 

analise as seguintes afirmações e assinale a opção 

incorreta. 

 

A) Para garantir a segurança dos dados, o backup 

representa uma atividade que garante que os 

documentos digitalizados não estejam 

contaminados por vírus. 

B) Os modelos atuais de Disco rígido externo tem 

capacidade de armazenamento suficiente para 

um arquivo de 3.0 Gb. 

C) Os discos óticos do tipo DVD-RW não 

possuem a capacidade de armazenar um 

arquivo de 5000 Megabytes. 

D) Para transportar um arquivo de 3000 Megabytes 

é necessário um pendrive com capacidade de 

armazenamento de no mínimo 3.0 Gb. 

E) Um arquivo de 3000 Megabytes pode ser 

gravado em um pendrive que possui capacidade 

de armazenamento de 4.7 Gb. 

 

Questão 22 

 

Os sistemas de informação são gravados em 

diferentes dispositivos ou mídias de 

armazenamento permanente. Para atividades de 

backup de dados, primordiais no dia a dia, têm-se 

destacado alguns dispositivos devido à alta 

capacidade de armazenamento. Selecione a 

alternativa a seguir que identifica estes dispositivos. 

 

A) Fita DAT e Zip Drive. 

B) CD-RW e Barramento de memória. 

C) Disco virtual e Disco rígido externo.  

D) Zip Drive e Jaz Drive. 

E) Código de barras e Código QR. 

 

Questão 23 

 

A grande extensão da base de informações 

disponíveis na Internet têm gerado situações onde a 

quantidade de resultados torna o processo de busca 

ineficiente. Para melhorar os índices de exatidão 

nestas buscas, os sistemas de busca (p.ex. google) 

utilizam códigos especiais associados aos termos de 

busca para refinar seus resultados. Em uma 

situação de rotina em que se pretende encontrar 

sites que se referem a animais e em especial a 

coelhos brancos, deve-se digitar os termos de busca 

no formato: 

 

A) "COELHO BRANCO" 

B) [Coelho Branco AND ANIMAL] 

C) 'Coelho Branco' 

D) animal +coelho +branco  

E)  (animais OU coelho branco) 

 

Questão 24 

 

As sentenças a seguir apresentam conceitos 

relacionados às principais características de 

implementação física e lógica, segurança e de 

serviços oferecidos pelas redes privadas chamadas 

de INTRANET. Tecnicamente é verdadeiro 

afirmar que:  

 

A) Os serviços a seguir não são executados em 

uma INTRANET. Um é o compartilhamento de 

arquivos via Internet, visto que se tratam de 

plataformas distintas; outro é a dificuldade de 

interação entre os usuários que utilizam os 

grupos de discussão, exclusivos da Internet. 

B) Tecnicamente, a rede INTRANET utiliza a 

estrutura local de rede cabeada ou wireless para 

o compartilhamento de aplicações e serviços. 

Também são compartilhados arquivos, 

documentos e dispositivos de entrada e saída. 

Os aplicativos restritos da INTRANET não 

podem ser acessados fora da rede local e o 

acesso dos usuários é controlado por login e 

senha. 

C) Uma INTRANET representa um conjunto de 

pequenas redes locais integradas por protocolos 

de comunicação. Estas redes oferecem à 

computadores localizados remotamente, o 

acesso aos aplicativos, bases de dados e 

servidores da instituição.  

D) Na INTRANET de uma empresa com muitas 

filiais, por motivo de segurança, não se deve 

permitir que o firewall da rede interfira na 

comunicação com a Internet e tampouco 

impeça o acesso remoto a base de dados 

financeiros por usuários de outras redes. 

E) Tecnicamente podemos afirmar que uma 

INTRANET somente poderá compartilhar uma 

impressora quando possuir conectividade com 

algum backbone nacional, que ofereça 

programas específicos para gerenciar a 

impressão. 
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Questão 25 

 

Analise as afirmativas a seguir e selecione a 

alternativa verdadeira. 

 

A) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice, o 

valor da célula A2 poderá ser testado 

utilizando-se a seguinte função:  

=SE(A2>500;A2*0,15;A2*0,05). Então, se o 

referido valor da célula A2 for maior que 500, 

este deverá ser multiplicado por 0,05. 

B) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice, a 

célula A2 foi carregada com o valor 300. Com a 

aplicação da seguinte função: 

=SE(A2>=400;Alto;SE(A2<200;Baixo;Médio))

, o resultado obtido foi “Alto”. 

C) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice a 

aplicação da seguinte função: 

=SOMA(A1:B2;B4) irá executar a soma dos 

valores contidos nas células A1, B2 e B4.  

D) O pacote LibreOffice é formado por diferentes 

aplicativos com funções específicas. Pode-se 

utilizar o aplicativo IMPRESS para criação e 

edição de documentos de texto. O aplicativo 

CALC permite a criação de apresentações 

multimídia e o aplicativo WRITER é capaz de 

apoiar a construção e modificação de planilhas 

eletrônicas. 

E) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice, 

com a aplicação da seguinte função: 

=SOMA(A1:A5)/A6, ocorre a soma dos valores 

contidos nas células A1, A2, A3, A4 e A5 e, em 

seguida ocorre a divisão do resultado dessa 

soma pelo valor armazenado na célula A6.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 26 

Considerando a Lei n° 12.846/2013, em especial 

quanto ao processo administrativo de 

responsabilização de pessoa jurídica pela prática de 

atos contra a Administração Pública, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) O processo administrativo para apuração da 

responsabilidade de pessoa jurídica será 

conduzido por comissão designada pela 

autoridade instauradora e composta por 2 (dois) 

ou mais servidores estáveis. 

B) A competência para a instauração e o 

julgamento do processo administrativo de 

apuração de responsabilidade da pessoa jurídica 

poderá ser delegada, sendo permitida a 

subdelegação. 

C) O ente público, por meio do seu órgão de 

representação judicial, ou equivalente, a pedido 

da comissão designada pela autoridade 

instauradora, poderá requerer as medidas 

judiciais necessárias para a investigação e o 

processamento das infrações, inclusive de busca 

e apreensão. 

D) A comissão designada poderá, cautelarmente, 

propor à autoridade instauradora que suspenda 

os efeitos do ato ou processo objeto da 

investigação. 

E) A comissão deverá concluir o processo no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da 

data da publicação do ato que a instituir e, ao 

final, apresentar relatórios sobre os fatos 

apurados e eventual responsabilidade da pessoa 

jurídica, sugerindo de forma motivada as 

sanções a serem aplicadas. 

 

Questão 27 

 

Considerando a Lei n° 12.846/2013, em especial 

quanto ao “Acordo de Leniência”, assinale a 

alternativa correta: 

 

A) A celebração do acordo de leniência isentará a 

pessoa jurídica das sanções previstas na lei, mas 

não haverá redução da multa. 

B) A proposta de acordo de leniência rejeitada  

importará em reconhecimento da prática do ato 

ilícito investigado. 

C) Em caso de descumprimento do acordo de 

leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de 

celebrar novo acordo pelo prazo de 5 (cinco) 

anos contados do conhecimento pela 

administração pública do referido 

descumprimento. 

D) A celebração do acordo de leniência não 

interrompe o prazo prescricional dos atos 

ilícitos previstos na lei. 

E) O acordo de leniência não exime a pessoa 

jurídica da obrigação de reparar integralmente o 

dano causado. 
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Questão 28 

 

Quanto aos direitos e deveres dos servidores 

públicos, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) É dever do servidor cumprir as ordens 

superiores, exceto quando manifestamente 

ilegais. 

B) O direito ao auxílio-alimentação estende-se aos 

servidores inativos. 

C) Enquanto pendente, o pedido de readaptação 

fundado em desvio funcional não gera direitos 

para o servidor, relativamente ao cargo 

pleiteado. 

D) O servidor público em disponibilidade tem 

direito aos vencimentos integrais do cargo. 

E) O servidor deve atender com presteza às 

requisições para a defesa da Fazenda Pública. 

 

Questão 29 

 

Considerando a Lei n° 8.429/1992 (Lei de 

Improbidade Administrativa), consideram-se como 

atos que importam “enriquecimento ilícito”, 

exceto: 

 

A) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 

móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 

econômica, direta ou indireta, a título de 

comissão, percentagem, gratificação ou 

presente de quem tenha interesse, direto ou 

indireto, que possa ser atingido ou amparado 

por ação ou omissão decorrente das atribuições 

do agente público. 

B) receber vantagem econômica de qualquer 

natureza, direta ou indiretamente, para omitir 

ato de ofício, providência ou declaração a que 

esteja obrigado . 

C) perceber vantagem econômica, direta ou 

indireta, para facilitar a alienação, permuta ou 

locação de bem público ou o fornecimento de 

serviço por ente estatal por preço inferior ao 

valor de mercado. 

D) realizar operação financeira sem observância 

das normas legais e regulamentares ou aceitar 

garantia insuficiente ou inidônea. 

E) adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função pública, 

bens de qualquer natureza cujo valor seja 

desproporcional à evolução do patrimônio ou à 

renda do agente público. 

 

Questão 30 

 

Quanto às características do ato administrativo, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A) O ato administrativo terá validade, ou seja, 

revestir-se-á da presunção absoluta de que os 

seus elementos presentes satisfazem todos os 

requisitos e condicionantes impostos pela 

ordem jurídica para que atinja sua prevista 

eficácia jurídica. 

B) A validade é característica substantiva de 

qualquer ato administrativo, dela decorrendo 

uma presunção de veracidade, legalidade, 

legitimidade e de licitude, subsistindo até prova 

em contrário. 

C) O ato administrativo por ser imperativo e 

presumidamente verdadeiro, legal, legítimo e 

lícito, estará apto a produzir os efeitos a que se 

destina. A esta característica denomina-se 

eficácia. 

D) A eficácia do ato administrativo pressupõe que 

ele seja existente e válido. 

E) Pode-se denominar como ato administrativo 

perfeito aquele que atende às características da 

existência, validade e exiquibilidade. 

 

Questão 31 

 

Quanto aos elementos do ato administrativo, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Pode-se conceituar competência como sendo a 

expressão funcional qualitativa e quantitativa 

do poder estatal, que a lei atribui às entidades, 

órgãos ou agentes públicos, para executar sua 

vontade. 

B) Pode-se conceituar finalidade como sendo o 

aspecto específico do interesse público, 

explícita ou implicitamente expresso na norma 

legal, que se pretende satisfazer pela produção 

dos efeitos jurídicos esperados do ato 

administrativo. 

C) Pode-se conceituar motivo como sendo o 

pressuposto de fato e de direito que determina 

ou possibilita a edição do ato administrativo. 
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D) Pode-se conceituar objeto como sendo a 

alteração jurídica que se pretende introduzir 

relativamente às situações e relações sujeitas à 

ação administrativa do Estado. 

E) Pode-se conceituar forma como sendo a 

exteriorização informal do ato, absolutamente 

necessária para assegurar a plena publicidade, 

sindicabilidade e estabilidade das relações 

jurídicas públicas. 

 

Questão 32 

 

Quanto às normas constitucionais pertinentes à 

Administração Pública, assinale a alternativa 

correta. 

 

A) A proibição constitucional de acumular 

remuneração de cargos públicos não se estende 

a autarquias, fundações e empresas públicas. 

B) Ao servidor da Administração Pública é 

terminantemente vedado o exercício do direito 

de greve. 

C) A publicidade dos atos, programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, dela não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos. 

D) O servidor público civil está proibido de se 

associar em sindicato. 

E) São princípios constitucionais expressos da 

Administração Pública a legalidade, 

improbidade, moralidade, parcialidade e  

eficiência. 

Questão 33 

 

Quantos aos princípios do Estado brasileiro 

constantes na Constitução Federal, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) A promoção da cidadania e a dignidade da 

pessoa humana são exemplos de fundamentos 

da República Federativa do Brasil. 

B) São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 

e o Judiciário.  

C) A República Federativa do Brasil apenas é 

formada pela união dos Municípios e do 

Distrito Federal.  

D) Construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

bem como garantir o desenvolvimento nacional, 

são exemplos de objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil. 

E) A prevalência dos direitos humanos, assim 

como o repúdio ao terrorismo e ao racismo, são 

exemplos de princípios que devem reger o 

Brasil nas relações internacionais. 

 

Questão 34 

 

Os direitos fundamentais de segunda geração (ou 

dimensão) são aqueles em que exigem do poder 

público uma atuação em favor do cidadão 

(prestação positiva). Assinale a alternativa que não 

representa um direito de segunda geração. 

 

A) Liberdade de consciência e crença. 

B) Saúde e educação. 

C) Lazer e segurança. 

D) Proteção à maternidade e à infância. 

E) Alimentação e moradia. 

 

Questão 35 

 

Suponha que a empresa Contigo & Pedro Ltda 

responde por ações na justiça por crimes 

ambientais. O advogado contratado estima que a 

empresa terá que pagar, provavelmente, entre R$ 

120.000,00 e R$ 180.000,00 entre indenizações e 

multas. É correto afirmar que: 

 

A) Nenhuma medida deve ser adotada. 

B) Deve-se registrar a provisão de R$ 120.000,00. 

C) Deve-se registrar a provisão de R$ 150.000,00. 

D) Deve-se registrar a provisão de R$ 180.000,00. 

E) Deve-se registar o passivo somente quando 

houver o desembolso financeiro. 

 

Rascunho 
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Questão 36 

 

Analise os registros contábeis a seguir do Atacadão 

de Peças de Motos P&B Ltda no exercício 

financeiro de 2015. 

Venda de mercadoria a prazo $ 1.000 

Venda de mercadoria à vista $ 500 

Pagamento de Aluguel $ 1.200 

Custo da mercadoria vendida à vista $ 250 

Custo da mercadoria vendida a prazo $ 500 

Despesas Financeiras $ 350 

Receita de Aluguel $ 1.500 

Pagamento de seguro de veículos $ 700 

 

É correto afirmar que o lucro bruto apurado na 

demonstração do resultado do exercício é de: 

 

A) $ 250; 

B) $ 2.250; 

C) $ 0,00; 

D) $ 750; 

E) $ 1.500. 

 

Questão 37 

 

Avalie os itens abaixo relativos ao Sistema de 

Controle Interno e de Contabilidade Federal: 

 

I. A Secretaria Federal de Controle Interno, como 

órgão central, integra o Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal. 

II. O Departamento Nacional de Auditoria do 

Sistema Único de Saúde (Denasus), como órgão 

central do Sistema Nacional de Auditoria do 

SUS, não integra o Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal. 

III. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

avaliar o cumprimento das metas estabelecidas 

no plano plurianual da União, Estados e 

Municípios. 

IV. O Sistema de Contabilidade Federal tem por 

finalidade registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, financeira e 

patrimonial da União apenas. 

 

De acordo com a Lei Federal nº 10.180/2001 é 

correto afirmar que: 

 

A) apenas o item I é verdadeiro. 

B) os itens I, II e IV são verdadeiros. 

C) apenas o item III é verdadeiro. 

D) apenas o item IV é verdadeiro. 

E) os itens I e IV são verdadeiros. 

 

Questão 38 

 

Avalie os itens abaixo relativos a despesas do 

exercício anterior e restos a pagar nos termos do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público - MCASP 6ª edição: 

 

I. Despesas de exercícios anteriores são despesas 

fixadas, no orçamento vigente, decorrentes de 

compromissos assumidos em exercícios 

anteriores àqueles em que deva ocorrer o 

pagamento. 

II. Despesas de exercícios anteriores se confundem 

com restos a pagar. 

III. São reconhecidas como despesas de exercícios 

anteriores aquelas despesas que estavam 

inscritas em restos a pagar e foram cancelados, 

mas ainda constam como vigente o direito do 

credor. 

IV. O reconhecimento da obrigação de pagamento 

das despesas com exercícios anteriores cabe 

exclusivamente ao departamento financeiro que 

deve remeter à autoridade competente para 

autorizar o pagamento e inscrever em restos a 

pagar. 

V. É motivo para inscrição de despesas de 

exercícios anteriores saldo insuficiente em 

empenho de resto a pagar, desde que credor 

tenha cumprido sua obrigação. 

 

De acordo com o MCASP, é correto afirmar que: 

 

A) os itens II e IV são falsos. 

B) apenas o item III é falso. 

C) os itens I e V são verdadeiros. 

D) os itens I e III são verdadeiros. 

E) apenas o item I é verdadeiro. 

 

Rascunho 



IFTO – INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS CARGO: AUDITOR 

 

  

Questão 39 

 

Relacione os aspectos orçamentários e contábeis 

conforme consta na Lei nº 4.320/64: 

 

1 - Dívida flutuante 

2 - Dívida fundada 

3 - Fundo especial 

4 - Restos a Pagar 

5 - Créditos adicionais 

 

 Autorizações de despesa não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei de 

Orçamento. 

 Compreende os restos a pagar, excluídos os 

serviços da dívida, os serviços da dívida a 

pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. 

 O produto de receitas especificadas que por lei 

se vinculam à realização de determinados 

objetivos ou serviços, facultada a adoção de 

normas peculiares de aplicação. 

 Despesas empenhadas mas não pagas até o dia 

31 de dezembro distinguindo-se as processadas 

das não processadas. 

 Compreende os compromissos de exigibilidade 

superior a doze meses, contraídos para atender 

a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de 

obras e serviços públicos. 

 

A sequência correta é: 

 

A) 5,4,3,1,2. 

B) 3,2,4,4,1. 

C) 1,2,3,4,5. 

D) 5,1,3,2,4. 

E) 5,1,3,4,2. 

 

Questão 40 

 

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas 

detalhadas por categoria econômica e origem, 

especificando a previsão inicial, a previsão 

atualizada para o exercício, a receita realizada e o 

saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de 

arrecadação. Considere as seguintes informações 

orçamentárias de uma determinada prefeitura 

municipal: 

 

I. Previsão atualizada da receita R$ 5.000,00; 

II. Receitas realizadas R$ 6.200,00; 

III. Dotação inicial da receita R$ 4.000,00; 

IV. Dotação atualizada da despesa R$ 7.800,00; 

V. Despesas empenhadas R$ 5.500,00; 

VI. Despesas inscritas em restos a pagar R$ 

4.000,00; 

VII. Despesas pagas R$ 500,00; 

VIII. Despesas liquidadas R$ 1.000,00. 

 

De acordo com as informações apresentadas no 

balanço orçamentário, é correto afirmar que: 

 

A) Há um superávit orçamentário de R$ 700,00. 

B) Há um superávit orçamentário de R$ 2.200,00. 

C) Há um déficit orçamentário de R$ 2.800,00. 

D) Há um superávit orçamentário de R$ 5.700,00. 

E) Há um superávit orçamentário de R$ 5.200,00. 

 

Questão 41 

 

Determinado Instituto Federal adquiriu por meio de 

licitação na modalidade pregão os seguintes itens: 

 

I. geladeira; 

II. ar condicionado de 10 mil btus; 

III. pratos de porcelana de alto valor; 

IV. copos descartáveis. 

 

É incorreto afirmar que: 

 

A) Além da geladeira e do ar condicionado, devem 

ser registrados como bens permanente os pratos 

de porcelana devido o seu alto valor comercial, 

bem como deve ser depreciado pelo seu uso. 

B) Os copos descartáveis são considerados 

materiais de consumo depreciáveis. 

C) Apenas a geladeira é material permanente e não 

é obrigatória a depreciação. 

D) Todos os tipos de materiais adquiridos devem 

ser depreciados. 

E) A geladeira e o ar condicionado são todos bens 

permanentes e devem ser depreciados. 

 

Rascunho 
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Questão 42 

 

O Instituto Federal do Tocantins realizou venda de 

animais de pastagem. Toda a receita auferida foi 

vinculada ao Instituto Federal. De acordo com o 

enunciado, assinale a alternativa correta: 

 

A) É vedada a vinculação de todas as receitas ao 

órgão citado em razão do princípio da não-

afetação, salvo se destinado ao FUNDEB. 

B) A receita de venda de animais é considerada um 

ingresso extraorçamentário. 

C) Não há problemas em vincular receita de 

vendas de animais ao órgão citado. 

D) A receita de venda de animais é uma receita 

tributária. 

E) A receita de venda de animais é da categoria 

econômica classificada como receita corrente. 

 

Questão 43 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), 

instrumento de planejamento de que trata a 

Instrução Normativa CGU Nº 24/2015, associa os 

macroprocessos à matriz de risco. Assinale a 

alternativa que contém os elementos essenciais para 

a referida associação, conforme estabelece o 

normativo: 

 

A) Materialidade e evidência. 

B) Impacto e probabilidade. 

C) Relevância e substância. 

D) Probabilidade e materialidade. 

E) Impacto e relevância. 

 

Questão 44 

 

De acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade NBC TI 01 – Da Auditoria Interna, é 

correto afirmar sobre os papéis de trabalho: 

 

A) Constituem documentos e registros dos fatos, 

informações e provas, elaborados 

exclusivamente em meio físico, obtidos no 

curso da auditoria a fim de evidenciar os 

exames e fundamentar a opinião e 

recomendações do auditor. 

B) Constituem documentos e registros dos fatos, 

informações e provas, elaborados pelo auditado 

em meio físico, obtidos no curso da auditoria a 

fim de evidenciar os exames e fundamentar a 

opinião e recomendações do auditor. 

C) Constituem documentos e registros dos fatos, 

informações e provas, elaborados 

exclusivamente em meio eletrônico, obtidos no 

curso da auditoria a fim de evidenciar os 

exames e fundamentar a opinião e 

recomendações do auditor. 

D) Constituem documentos e registros dos fatos, 

informações e provas, elaborados em meio 

físico ou eletrônico, obtidos no curso da 

auditoria a fim de evidenciar os exames e 

fundamentar a opinião e recomendações do 

auditor. 

E) Constituem documentos e registros dos fatos, 

informações e provas, elaborados em meio 

físico ou eletrônico, obtidos no curso da 

auditoria, mas arquivados no auditado, a fim de 

evidenciar os exames e fundamentar a opinião e 

recomendações do auditor. 

 

Questão 45 

 

São finalidades do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, exceto: 

 

A) avaliar o cumprimento das metas previstas no 

plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos da União. 

B) apoiar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional. 

C) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficiência e eficácia, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos 

órgãos e entidades da administração federal. 

D) comprovar a legalidade e avaliar os resultados 

da aplicação de recursos públicos por entidades 

de direito privado. 

E) julgar as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta. 

 

Rascunho 
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Questão 46 

 

Das alternativas abaixo, assinale aquela que melhor 

representa o conceito de evidência de auditoria: 

 

A) Documentos oficiais emitidos pelo auditado ou 

elaborados pelo auditor para embasar seu 

Relatório. 

B) Todo e qualquer documento que o auditor tem 

acesso durante os trabalhos de auditoria, 

independentemente de constarem dos papéis de 

trabalho. 

C) Registros em meio físico ou digital, desde que 

atestados pelo auditado, que fundamentam as 

constatações dos relatórios de auditoria. 

D) Informações válidas, relevantes, apropriadas e 

suficientes utilizadas pelo auditor para chegar 

às conclusões em que se fundamentam sua 

opinião. 

E) Informações obtidas de fontes externas que, por 

meio de processo de triangulação, confirmam as 

constatações dos trabalhos de auditoria. 

 

Questão 47 

 

Sobre a auditoria governamental, assinale a 

alternativa que correlaciona a coluna dos tipos com 

a coluna dos seus respectivos conceitos. 

 

1. Auditoria de acompanhamento da gestão 

2. Auditoria de avaliação da gestão 

3. Auditoria contábil 

4. Auditoria operacional 

5) Auditoria especial 

 

 Realizada no âmbito das unidades gestoras, visa 

verificar as informações prestadas pelos 

administradores públicos e analisar os atos e 

fatos da gestão, com vistas a instruir o processo 

de prestação de contas. 

 Realizada para atender demanda de autoridade 

competente para exame de fatos e situações 

extraordinárias. 

 Realizada na forma de ação de controle 

contínua e sistemática dos atos de gestão, 

efetuada durante o próprio exercício auditado, 

para prevenir desvios e evitar a má aplicação 

dos recursos públicos. 

 Realizada sobre as ações, programas e 

atividades das unidades ou entidades da 

administração pública com a finalidade de 

avaliar e emitir uma opinião sobre os aspectos 

da eficiência, eficácia e economicidade para o 

aprimoramento da gestão. 

 Realizada de forma sistematizada nos órgãos da 

administração pública e compreende a 

avaliação e os exames dos procedimentos, 

operações, registros e demonstrações contábeis 

de forma a emitir uma opinião sobre a sua 

fidedignidade. 

 

A) 2 – 1 – 4 – 5 - 3 

B) 2 – 5 – 1 – 4 - 3 

C) 1 – 2 – 4 – 5 - 3 

D) 5 – 2 – 1 – 4 - 3 

E) 4 – 5 – 1 – 2 - 3 

 

Questão 48 

 

Técnica de Auditoria compreende os processos e 

ferramentas operacionais utilizados pelo auditor 

para obtenção de evidências que fundamentarão a 

sua opinião acerca dos trabalhos realizados. 

Assinale a alternativa que contém exclusivamente 

técnicas de auditoria: 

 

A) Exame dos registros; triangulação; 

econometria; inspeção física; conferência de 

cálculos. 

B) Inspeção física; indagação escrita ou oral; 

triangulação; observação das atividades e 

condições; corte das operações. 

C) Indagação escrita ou oral; corte das operações; 

inspeção física; circularização; análise 

documental. 

D) Indagação escrita ou oral; hermenêutica; exame 

dos registros; conferência de cálculos; inspeção 

física. 

E) Análise documental; circularização; 

triangulação; exame dos registros; corte das 

operações. 

 

Rascunho 
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Questão 49 

 

Sobre a materialidade, relevância e criticidade na 

auditoria, assinale a alternativa que melhor exprime 

essas variáveis: 

 

A) A materialidade refere-se ao montante de 

recursos financeiros/orçamentários alocados a 

determinada unidade ou programa; a relevância 

diz respeito à importância ou papel 

desempenhado por uma unidade ou programa 

em dado momento; e a criticidade representa as 

vulnerabilidades efetivas ou potenciais de dada 

unidade ou programa. 

B) A materialidade diz respeito à importância ou 

papel desempenhado por uma unidade ou 

programa em dado momento; a relevância 

refere-se ao montante de recursos 

financeiros/orçamentários alocados a 

determinada unidade ou programa; e a 

criticidade representa as vulnerabilidades 

efetivas ou potenciais de dada unidade ou 

programa. 

C) A materialidade refere-se à posição de cada 

unidade ou programa dentro da agenda 

governamental; a relevância diz respeito à 

importância ou papel desempenhado por uma 

unidade ou programa em dado momento; e a 

criticidade representa as vulnerabilidades 

efetivas ou potenciais de dada unidade ou 

programa. 

D) A materialidade refere-se à posição de cada 

unidade ou programa dentro da agenda 

governamental; a relevância diz respeito ao 

volume de recursos financeiros/orçamentários 

alocados para uma unidade ou programa em 

dado momento; e a criticidade representa as 

vulnerabilidades efetivas ou potenciais de dada 

unidade ou programa. 

E) A materialidade refere-se ao montante de 

recursos financeiros/orçamentários alocados a 

determinada unidade ou programa; a relevância 

diz respeito à abrangência territorial de cada 

unidade ou programa; e a criticidade representa 

as vulnerabilidades efetivas ou potenciais de 

dada unidade ou programa. 

 

 

 

 

Questão 50 

 

A Auditoria no Poder Executivo Federal é realizada 

por diferentes órgãos que compõem o Sistema de 

Controle Interno (SCI) e outros que, mesmo não 

sendo parte do SCI, são por ele assessorados e 

usam do mesmo processo para apoiar o gestor e 

avaliar a consecução dos objetivos e metas da 

gestão. Assinale a alternativa que contém apenas 

integrantes do SCI. 

 

A) Auditoria Interna da Administração Indireta, 

CGU, CISET Presidência da República. 

B) CGU, CISET Casa Civil, CISET Ministério da 

Defesa. 

C) Assessoria Especial de Controle Interno, CISET 

Ministério da Defesa, Auditoria Interna da 

Administração Indireta. 

D) CGU, Assessoria Especial de Controle Interno, 

CISET Casa Civil. 

E) CISET Ministério das Relações Exteriores, 

Auditoria Interna da Administração Indireta, 

CGU. 

 

Rascunho 

 

 

 


